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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn quận Cẩm Lệ  

để phòng chống dịch COVID-19 

 

Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Thành ủy Đà Nẵng; 

Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30/7/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về thực 

hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng, chống dịch COVID-19; 

Công văn số 212-CV/QU ngày 31/7/2021 của Quận uỷ Cẩm Lệ về việc triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU. UBND quận Cẩm Lệ xây dựng Kế hoạch 

triển khai thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn quận, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

- Quán triệt quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch và 

Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ thị của UBND thành phố về phòng, 

chống dịch để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho nhân dân là trên hết. 

- Chủ động ứng phó có hiệu quả với các tình huống dịch COVID-19 trong 

quá trình triển khai thực hiện, không để mất khả năng kiểm soát, sớm ngăn chặn, 

đẩy lùi dịch bệnh.  

2. Yêu cầu  

- Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, hợp tác tích 

cực và tự giác của cộng đồng doanh nghiệp và mọi người dân trong việc tổ chức 

triển khai thực hiện. 

- Tổ chức kiểm tra, chốt chặn, kiểm soát người dân thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng, chống dịch; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. 

 - Tổ chức tốt công tác điều tra, khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm; quyết 

tâm xử lý các ổ dịch theo phương châm “Làm đến đâu, sạch đến đó”. 

- Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác an sinh xã hội, 

đảm bảo người dân không bị thiếu ăn, thiếu các nhu yếu phẩm thiết yếu do dịch 

bệnh. 
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Thực hiện cách ly toàn xã hội kể từ 18 giờ 00 phút ngày 31/7/2021 đến 

khi có Thông báo mới trên phạm vi toàn quận theo nguyên tắc gia đình cách ly 

với gia đình; tổ dân phố cách ly với tổ dân phố; phường cách ly với phường. 

2. Yêu cầu đối với người dân 

a) Yêu cầu mọi người dân không được ra khỏi nhà, chỉ được phép ra khỏi 

nhà trong trường hợp sau: 

- Đi mua lương thực, thực phẩm. 

- Cấp cứu, khám chữa bệnh, xét nghiệm SARS-CoV-2, tiêm chủng, mua 

thuốc chữa bệnh và các trường hợp khẩn cấp như: Thiên tai, hoả hoạn. 

- Đi công tác/công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở nhà nước, tác nghiệp 

báo chí. 

- Đi làm việc tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ được phép hoạt động; các 

nhà máy, cơ sở sản xuất được phép hoạt động. 

- Tham gia điều khiển phương tiện vận chuyển giao nhận hàng hóa thiết 

yếu, hàng hóa phục vụ sản xuất, xuất nhập khẩu.  

- Thực hiện các nhiệm vụ vệ sinh môi trường đô thị, xử lý sự cố điện, nước, 

hệ thống hạ tầng kỹ thuật thông tin, phòng chống dịch theo quy định. 

- Các trường hợp đặc biệt khác khi được sự đồng ý của Chủ tịch UBND 

thành phố bằng văn bản. 

Khi ra ngoài trong các trường hợp này, người dân cần tuân thủ:  

- Có giấy tờ sử dụng đủ điều kiện lưu thông trong thời gian giãn cách xã 

hội: Giấy đi đường (Giấy đi đường do thủ trưởng cơ quan, đơn vị, UBND phường 

cấp theo mẫu thống nhất trên toàn địa bàn thành phố)/Thẻ nhà báo hoặc Thẻ đi 

chợ kèm theo giấy tờ tuỳ thân. 

- Thực hiện nghiêm quy định 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách 

- Không tập trung - Khai báo y tế); giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét khi giao tiếp; 

không tụ tập quá 02 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, 

bệnh viện; bắt buộc khai báo y tế hàng ngày. 

b) Người dân không được ra khỏi thành phố trong thời gian thực hiện giãn 

cách xã hội. Người dân chỉ được phép di chuyển vào thành phố vì lý do công vụ, 

phòng, chống dịch, vận chuyển hàng hoá thiết yếu, làm việc ở các cơ sở sản xuất 

kinh doanh được phép hoạt động phải thực hiện khai báo y tế và tuân thủ các biện 

pháp giám sát, cách ly y tế theo quy định của thành phố. Các trường hợp đặc biệt 

khác do Chủ tịch UBND thành phố xem xét quyết định. 
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c) Đối hoạt động tang lễ:  

- Không để đám tang quá 48 giờ; chỉ tổ chức nghi lễ trong phạm vi gia đình, 

không quá 20 người, không tổ chức các đoàn viếng. 

- Bảo đảm công tác phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. 

3. Tạm dừng hoạt động tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ (kể cả hoạt 

động bán mang về của các nhà hàng, cửa hàng, quán ăn, uống), trừ các 

trường hợp sau đây được phép hoạt động 

a) Siêu thị, siêu thị mini, chợ dân sinh, cửa hàng tạp hóa bán hàng thiết yếu. 

b) Cửa hàng thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao phục vụ khám chữa 

bệnh và phòng chống dịch; cở sở dịch vụ khám, chữa bệnh. 

c) Cửa hàng kinh doanh gas, cửa hàng kinh doanh xăng dầu. 

d) Ngân hàng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt 

động ngân hàng, bổ trợ doanh nghiệp (như đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm, 

bảo hiểm...), bổ trợ tư pháp (như công chứng, luật sư, đấu giá, thừa phát lại, trọng 

tài thương mại, tư vấn pháp luật, quản lý, thanh lý tài sản...), kho bạc, chứng 

khoán. 

đ) Khách sạn sử dụng là cơ sở cách ly y tế tập trung cho người có nhu cầu. 

e) Dịch vụ bưu chính, viễn thông, thư tín, phát hành báo chí. 

g) Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa. 

h) Dịch vụ vận chuyển giao nhận hàng hóa thiết yếu, hàng hóa phục vụ sản 

xuất và xuất nhập khẩu. 

i) Dịch vụ cung ứng suất ăn công nghiệp. 

k) Các trường hợp đặc biệt khác do Chủ tịch UBND thành phố xem xét, 

quyết định. 

Các cơ sở, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh, dịch vụ phải đáp ứng 

điều kiện phòng, chống dịch theo quy định; chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho 

người dân, người lao động và cộng đồng; kiểm soát toàn bộ người đến mua hàng 

hoặc sử dụng dịch vụ; thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K; tổ chức khai báo y tế 

bằng mã QRCode hoặc bằng giấy. Trường hợp thiếu trách nhiệm để xảy ra lây lan 

dịch bệnh sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật. 

Đối với các đơn vị, cơ sở kinh doanh, dịch vụ trong thời gian tạm dừng hoạt 

động phải bố trí nhân viên trực đảm bảo an ninh, an toàn, phòng, chống cháy nổ 

tại đơn vị và xác nhận, cấp Giấy đi đường để làm cơ sở cho việc tham gia giao 

thông trong thời gian giãn cách xã hội. 
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4. Đối với các nhà máy, cơ sở sản xuất; công trình xây dựng 

a) Đối với các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất phải có phương án, kịch 

bản phòng, chống dịch theo quy định; cam kết đầy đủ điều kiện an toàn phòng, 

chống dịch; tổ chức sản xuất với phương án giãn 50% ca, kíp sản xuất, bộ phận 

quản lý làm việc trực tiếp không quá 50% số người tại trụ sở. Chủ cơ sở sản xuất 

phải chủ động dừng sản xuất khi chưa đủ các điều kiện phòng, chống dịch theo 

quy định; trường hợp để xảy ra lây lan dịch bệnh do thiếu trách nhiệm sẽ bị xử lý 

nghiêm trước pháp luật. 

b) Đối với công trình xây dựng: 

- Dừng các hoạt động thi công tại tất cả các công trình xây dựng trên địa 

bàn quận (kể cả các công trình xây dựng nhà dân). 

- Các công trình trọng điểm cấp bách của thành phố chỉ được thi công khi 

được phép của UBND thành phố hoặc UBND quận. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Giao UBND các phường 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện; chủ trì, phối hợp với lực lượng 

Công an giám sát và chịu trách nhiệm về việc thực hiện nghiêm túc giãn cách xã 

hội trên địa bàn; tuyên truyền và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy 

định (không đeo khẩu trang, không thực hiện giãn cách, không thực hiện sát khuẩn 

tay …); phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các cơ quan chức năng triển khai hiệu 

quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quản lý, đặc biệt là 

trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. 

- Tổ chức tuyên truyền chủ trương của thành phố, quận đến mọi người dân. 

Tăng lưu lượng hoạt động của các xe tuyên truyền lưu động và tiến hành thường 

xuyên vào buổi sáng và buổi chiều hằng ngày, sử dụng xe máy tuyên truyền bằng 

loa trong kiệt hẻm ở khu dân cư. 

- Chủ động xây dựng phương án tổ chức cung ứng và vận chuyển nhu yếu 

phẩm thiết yếu phục vụ các khu vực bị phong tỏa. 

- Phối hợp với Công an quận rà soát, bố trí các chốt kiểm soát dịch trên địa 

bàn phường đảm bảo lực lượng, thời gian bắt đầu từ 06 giờ 00 đến 22 giờ 00 

hằng ngày; tổ chức kế hoạch tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự; xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch. 

- Thông báo dừng thi công đối với các công trình dân dụng trên địa bàn 

phường. 

- Củng cố Tổ COVID cộng đồng; phát động các hội đoàn thể khu dân cư 

tham gia phong trào tự quản trong công tác phòng, chống dịch; kiểm soát, hướng 
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dẫn người dân thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị của thành phố, tố giác các 

đối tượng từ vùng dịch về nhưng không khai báo y tế và cách ly y tế theo quy 

định. Trên cơ sở đó, theo dõi đánh giá nhân rộng mô hình tiêu biểu, mô hình làm 

tốt. 

- Rà soát, có biện pháp hỗ trợ đối với các hộ dân gặp khó khăn, đặc biệt 

quan tâm các đối tượng lao động phổ thông ở lại các công trình và các công nhân 

lao động ở trọ trên địa bàn. 

- Công khai số điện thoại đường dây nóng của Quận (Mục 13 Kế hoạch 

này) và Phường (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Công an và Trưởng 

trạm Y tế) để người dân được biết, liên hệ khi cần thiết. 

- Chủ tịch UBND các phường trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện và chịu 

trách nhiệm toàn diện về nội dung triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-

19 trên địa bàn. 

2. Giao Phòng Y tế, Trung tâm Y tế phối hợp với Công an quận và 

UBND các phường 

- Hoàn thành công tác xét nghiệm mẫu hộ gia đình toàn quận trong ngày 

01/8/2021.   

- Phối hợp tổ chức tập huấn cho Đội truy vết các phường; công tác lấy mẫu 

SARS-CoV-2 cho lực lượng y tế địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học để phục 

vụ lâu dài công tác phòng chống dịch. Triển khai tiêm vaccine theo kế hoạch của 

thành phố và quận.  

- Khẩn trương rà soát, xác minh triệt để những người đã đi về từ vùng dịch, 

người tiếp xúc gần với người bệnh và những trường hợp liên quan khác để thực 

hiện cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. 

- Tổ chức thực hiện nghiêm các quy trình tiêu độc, khử trùng phòng, chống 

dịch tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Quyết tâm xử lý các ổ dịch, tạo ra 

các vùng an toàn dịch bệnh (vùng xanh).  

- Tham mưu UBND quận báo cáo định kỳ, đột xuất khi có yêu cầu.  

3. Giao Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao 

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Quận uỷ tổ chức tốt công tác tuyên truyền, 

cung cấp kịp thời thông tin cho người dân, góp phần huy động toàn dân đoàn kết 

tham gia, chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 

4. Giao Phòng Kinh tế phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 6  

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; giám sát và xử lý 

nghiêm đối với các doanh nghiệp; hộ kinh doanh, cửa hàng có hành vi đầu cơ, 
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găm hàng và tăng giá bất hợp lý các mặt hàng khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, 

thực phẩm và các nhu yếu phẩm. 

- Chủ động phối hợp với Sở Công thương đảm bảo việc cung ứng lương 

thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân.  

- Phối hợp với UBND các phường triển khai Thông báo số 1795/TB-SCT 

ngày 31/7/2021  của Sở Công Thương về danh sách các trung tâm thương mại, 

siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố để người dân biết, liên hệ đặt 

hàng online, đặt hàng qua điện thoại đảm bảo công tác phòng, chống dịch. 

5. Giao Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý các dự án đầu tư - xây dựng, 

Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị 

- Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các dự án đầu tư 

- xây dựng, Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị quận, UBND các phường kiểm tra, đề 

xuất UBND quận cho phép thi công đối với công trình trọng điểm đảm bảo công 

tác phòng, chống dịch. 

- Ban Quản lý các dự án đầu tư - xây dựng tham mưu UBND quận dừng thi 

công các công trình do quận làm chủ đầu tư. 

- Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị phối hợp với UBND các phường và các đơn 

vị liên quan tăng cường kiểm tra công tác trật tự xây dựng, trật tự đô thị, khu vực 

xung quanh các chợ trong thời gian cách ly toàn xã hội. 

6. Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội   

Phối hợp UBND các phường đảm bảo công tác an sinh xã hội đối với các 

đối tượng chính sách, người nghèo, hộ khó khăn; phối hợp các đơn vị tổ chức thực 

hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 19/7/2021 của UBND thành phố về hỗ trợ 

cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 kịp thời, đảm bảo phòng, 

chống dịch. 

7. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường  

Chủ trì, phối hợp Xí nghiệp Môi trường Cẩm Lệ có phương án thu gom rác 

thải trong thời gian cách ly. 

8. Giao Ban Quản lý chợ  

- Siết chặt công tác phòng, chống dịch tại các chợ; hướng dẫn, giám sát các 

hộ tiểu thương tuân thủ thực hiện nghiêm các nội dung tại Công văn số 

4778/UBND-KT ngày 29/7/2021 của UBND thành phố về việc tăng cường các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các chợ trên địa bàn thành phố  

- Chỉ tổ chức hoạt động chợ đối với các chợ đảm bảo theo Phương án số 

1329/PA-UBND ngày 30/7/2021 của UBND quận Cẩm Lệ. 
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9. Giao Phòng Tư pháp 

Tham mưu UBND quận hướng dẫn các cơ quan, địa phương các mức xử 

phạt theo đúng quy định để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

10. Giao Công an quận 

- Chủ trì, phối hợp với lực lượng liên quan tham mưu UBND quận rà soát, 

bố trí các chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ, ra vào quận; đảm bảo lực lượng, 

trang thiết bị, tổ chức ca trực 24/24 giờ trong ngày; đồng thời thường xuyên tổ 

chức lực lượng tuần tra, kiểm tra, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng y tế trong công tác truy vết, 

khoanh vùng, cách ly, dập dịch; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp 

che dấu hoặc khai báo gian dối làm lây lan dịch bệnh trên địa bàn quận. 

- Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, 

phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn. 

11. Giao Cơ quan Quân sự quận  

Cử lực lượng phối hợp với Công an quận, các địa phương và các lực lượng 

liên quan thực hiện tốt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.  

12. Giao Phòng Nội vụ 

- Phối hợp với Văn phòng UBND quận, các ngành, đơn vị liên quan và 

UBND các phường dừng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả quận, phường (nhưng vẫn bảo đảm giải quyết, xử lý công việc của 

công dân và doanh nghiệp); đẩy mạnh việc giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công mức 

độ 3, mức độ 4.  

- Tham mưu Hội đồng thi đua khen thưởng quận, UBND quận kịp thời biểu 

dương, khen thưởng, động viên những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có những 

thành tích xuất sắc, có những đóng góp, ủng hộ quan trọng trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh trên địa bàn. 

13. Giao Văn phòng UBND quận 

- Giúp lãnh đạo UBND quận theo dõi việc triển khai thực hiện đảm bảo 

theo các nội dung Kế hoạch này. 

- Công khai đường dây nóng của Quận cho người dân trên địa bàn được 

biết, liên hệ khi cần thiết như sau: 

Stt Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

01 Bà Phan Thị Thúy Linh Bí thư Quận ủy   0905.192.465 
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02 Ông Hồ Văn Khoa 

Chủ tịch UBND, Trưởng 

Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch COVID-19 quận  

0914.010.001 

03 Ông Đặng Văn Khuôn Trưởng Công an quận 0903.510.595 

04 Ông Trần Thiện Hùng 
Giám đốc Trung tâm Y tế 

quận 
0905.223.757 

14. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Tham mưu đề xuất UBND quận đảm bảo kinh phí phục vụ công tác phòng 

chống dịch COVID-19 theo dự toán các đơn vị đề xuất. 

15. Đối với hoạt động của các ngành, đơn vị trên địa bàn quận 

- Sắp xếp, bố trí cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động sử 

dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; làm việc trực tiếp với số lượng không 

quá 50% tại trụ sở (trừ nhân viên y tế, lực lượng công an, quân đội và một số 

ngành đặc thù khác phục vụ phòng, chống dịch), đảm bảo cơ bản hoàn thành 

nhiệm vụ. 

- Dừng các hoạt động hội họp chưa thật sự cần thiết; trong trường hợp phải 

tổ chức các cuộc họp, sự kiện thì phải đảm bảo giãn cách 2 mét và tập trung không 

quá 20 người trong 01 phòng, ngoại trừ các cuộc họp, sự kiện quan trọng được 

cấp có thẩm quyền cho phép. 

- Người đứng đầu đơn vị quyết định phương án bố trí công việc, số lượng 

người làm việc và chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch do 

không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch. 

16. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận, phường; các Tổ kiểm 

tra, giám sát công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn 6 phường; Tổ 

kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các chợ trên địa bàn 

quận Cẩm Lệ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 

số 08-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Thành ủy Đà Nẵng và các văn bản chỉ đạo của 

thành phố, quận. Thường xuyên ra quân kiểm tra công tác phòng chống dịch trên 

địa bàn được phân công phụ trách, tối thiểu 2 lần/ngày và thực hiện nghiêm chế 

độ báo cáo theo quy định. 

17. Giao ông Võ Thiên Sinh, Phó Chủ tịch UBND quận trực tiếp theo dõi, 

chỉ đạo hoạt động tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa 

bàn. 
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18. Giao ông Đinh Thanh, Phó Chủ tịch UBND quận trực tiếp theo dõi, chỉ 

đạo các Tổ kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch COVID-19 quận, 

phường. 

19. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận và các hội đoàn thể chỉ đạo cho 

các hội viên ở khu dân cư tham gia phong trào khu dân cư tự quản trong phòng, 

chống dịch, đồng thời vận động người dân nâng cao ý thức tự giác, tích cực thực 

hiện tốt theo Chỉ thị; tiếp tục vận động hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch 

COVID-19. 

20. Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ quận nghiên cứu, triển khai việc quản lý 

nhật ký đi lại tại các hộ gia đình trên địa bàn, trước hết tổ chức làm điểm 01 đến 

02 phường. 

21. Đề nghị Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quận tiếp tục phát huy 

vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trên toàn địa bàn quận; 

thành lập các đội hình tình nguyện viên để tích cực tham gia hỗ trợ chính quyền 

các cấp và nhân dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. 

22. Đề nghị Liên đoàn Lao động quận phối hợp các phường theo dõi, vận 

động các lao động tại Tổ tự quản Khu Công nghiệp Hòa Cầm thực hiện tốt công 

tác phòng, chống dịch; đồng thời kịp thời vận động hỗ trợ lương thực, thực phẩm 

không để thiếu ăn, thiếu các nhu yếu phẩm thiết yếu do dịch bệnh.    

23. Đề nghị các cơ quan tham mưu giúp việc Quận uỷ tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát; kịp thời kiến nghị cho UBND thực hiện tốt công tác phòng, 

chống dịch. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện giãn cách xã hội, phòng chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn quận Cẩm Lệ, yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương 

nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- UBND thành phố (báo cáo); 

- Sở Y tế (báo cáo); 

- Thường trực Quận ủy (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND quận; 

- UBMTTQVN quận và các Hội đoàn thể; 

- Các cơ quan tham mưu giúp việc Quận ủy; 

- Các ngành, đơn vị thuộc UBND quận; 

- Các ngành, đơn vị trên địa bàn quận; 

- Đảng ủy, UBND các phường; 

- Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ; nhà máy, xí 

nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn quận;  

- Lưu: VT, TH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Hồ Văn Khoa  

 

 


		2021-07-31T20:37:14+0700
	Việt Nam
	Hồ Văn Khoa<khoahv@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2021-07-31T20:37:29+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Ủy ban Nhân dân Quận Cẩm Lệ<quancamle@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2021-07-31T20:37:36+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Ủy ban Nhân dân Quận Cẩm Lệ<quancamle@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2021-07-31T20:37:46+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Ủy ban Nhân dân Quận Cẩm Lệ<quancamle@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




