
U'' BAN NHAN DAN 
TH! XA CITYA LO 

UBND-YT 
V/v tip tiic tang cwmg cong tãc 
phOng ch6ng djch bnh CoVid-19. 

CONG bA XA 1191 CHU NGHTA V1T NAM 
Dc 1p — Ti, do- Hnh phtIc 

Cith Lô, ngâttháng 7 nãm 2020. 

KInh giri: Thu truàng các phàng, ban, ngành, doàn the, don vj 

doanh nghip, trung h9c dóng trén dja bàn thj xä; 

Thc hin Cong van s 238 1/BCD-SYT ngày 24/7/2020 cüa Ban Chi dao 

phOng chng dich COVID-19 tinh Nghé An v vic tang ciRmg phOng chông 

djch Covid-19 trén dja bàn tinh Ngh An; 

Truó'c tinh hInh din bin phirc tap  cüa djch bnh COVID-19; dE chii 

dng phát hin sam và có các bin pháp phông chng dlch  kjp thai, han  chê tOi 

da sr xâm nhp các ca bnh vào dja bàn thj xa Ccra Là; UBND thj xà yeu c.0 

các phàng, ban, ngành, doàn th& don vi, doanh nghip, trumg hçc dóng trên dja 

bàn thi xa thirc hin t& các ni dung sau: 

1. Théng ké, 1.p danh sách nhüng can b, cong chrc, nhân viên, cüa co 

quan, don vj minh quãn 1' dà di, dn thành ph Dà Nng, Quâng Ngài hin dang 

CO mt trên dja bàn thj xä trong yang 14 ngày qua (theo mu gü'i kern). 

2. HuOng dn cho nhU'ng can bô, cong chtrc nhàn viên da den nhO'ng diem 

nêu trên thirc hin khai báo y të, tir theo dOi si:rc khOe, han  chê tham gia các hoat 

dng tp trung dong ngui, cp nht tjnh hInh s1rc khOe 2 !nIngày (sang, chiêu); 

thông báo kjp thà'i cho co quan, dan vj và dn ngay co sO y t khi CO biêu hin 

nghi mac bnh (ho khan, st, khó thO...); 

3. Cong tác thông tin báo cáo: 

- Các phOng, ban, ngành, doàn th& don vj, trumg hçc, doanh nghip 

(không thuôc Co sO km tri.i), trên dja bàn thj xa gO'i danh sách, báo cáo ye UBND 

thj xa ( qua Phàng Y th). 

(Thông tin du mô'i tong hcip báo coo: D/c Ph/mg Th/ Vui — COn bó phOng 

Y te'. Diên thogi: 0986733929; 0904787583. Email: chungvui7583grnail.com) 

- Các TrirOng h9c trên dja bàn gui danh sách, báo cáo v UBND thj xã ( 

qua phOng Gi'áo dc & Dào tao). 



(Co Nhung- Phó Trzthngphông GiOo dyc &DT thj xà DT. 0915.099.166) 

Yêu c.0 Thu trueing các dcm vj nghiêm tic thrc h.in./— 

Ncri nhân: 
-Nhirtrên; 
- Sâ Y tê ( b/c); 
- ]T Thi üy, TT HDND Thi xã (b/c); 
- Chã tich, Phó CT UBND Thi xà (b/c); 
- Các thành viên Ban chi dao; 

• - UBND các phu 
- Luu: VT,YT. 

TM. U BAN NHAN DA 

Doan Tien Dung 



TEN DO'N Vi CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p  — Ti.r do- Hnh phüc 

DANH SACH 
Can bô, cong chirc, nhãn viên di, dn Thânh phO  Dâ Nãng, Quáng Ngai 

TT Hy v?i ten Ngãy den Ni Itru trü ti Ba 
Näng, Quãng Ngãi 

Ngày ye Noi cii' trü tii 
clla phtro'ng 

THU TRUO'NG B0N Vi 
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