
UY BAN NHAN DAN 
HUYN DAI LQC  

S:o4/UBND-VP 

V/v thirc hincách ly xâ hi theo 
Quyêt djnh so 2065/QD-UBND 
ngày 31/7/2020 cUa UBND tinh 

Quáng Nam dé phông, chông djch 
bênh Covid- 19 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip -  Tur do -  Hnh phüc 

Dgi Lôc, ngày 4 tháng 7 nám 2020 

KInh gui: 
- UBMTTQVN, cac doàn th chInh trj huyn; 
- Các ca quan, ban, ngành, hi, doàn the huyn; 
- Các Ca quan Trung uang, tinh dóng trên dja bàn huyn; 
- UBND các xâ, thj trân. 

UBND huyn nhn disçc Quyêt djnh so 2065/QD-UBND ngây 31/7/2020 
cüa UBND tinh Quàng Nam ye vic cách ly xã hi theo Chi thj so 1 6/CT-TTg 
ngày 31/3/2020 cüa Thu tràng ChInh phü dé phông, chông djch bnh Covid- 19 
t?i 05 huyn, thj xã: Din Bàn, Di Lc, Duy Xuyên, Que San và Thäng BInh, 
tinh Quãng Nam. Vê van dê nay, UBND huyn có kiên nhix sau: 

1. D nghj UBMTTQ\IN, các doàn th chInh trj huyn và yêu cu các ca 
quan, ban, ngành, hi, doàn the huyn, các Ca quan Trung uang, tinh dóng trên 
dja bàn huyn và UBND các xâ, thj trân theo chrc nàng nhim v11 thirc hin 
nghiêm các ni dung chi dio cüa UBND tinh Quáng Nam ti Quyêt djnh so 
2065/QD-UBND ngày 31/7/2020 cüa UBND tinh Quãng Nam. 

2. Giao các ca quan, ban, ngành thuc huyn thu&ng xuyên kiêm tra, 
phôi hçp vói UBND các xa, thj trân giám sat vic thirc hin Quyêt djnh nêu trên, 
kjp thai xü 1 nghiêm các to chirc, Ca nhân không chap hành. 

3. Giao Trung tam VHTT và Truyn thanh — Truyn hInh huyn thrc hin 
các ni dung sau: 

- Thuing xuyên thông tin dn nhan dan trên dja bàn huyn bi& và thirc 
hin Quyêt djnh sO 2065/QD-UBND ngày 31/7/2020 cüa UBND tinh Quãng 
Narn. 

- Phi hqp vâi Trung tam Y t huyn cp nht tInh hInh djch bnh Covid-
l9dê thông tin den ngithi dan di.rgc biêt; tuyen truyên các bin pháp phông, 
chông djch bnh Covid-19 theo hrnrng dan cüa B Y tê. 

4. Giao UBND các xâ, thj trn thrc hin các nOi  dung sau: 

- Chi cto Dài Truyn thanh cci si thu'ng xuyên thông tin dn nhãn dan 
trên dja bàn huyn biêt vâ thirc hin Quyêt djnh sO 2065/QD-UBND ngày 
3 1/7/2020 cüa UBND tinh Quãng Nam; tuyên truyên các bin pháp phông, 
chông djch bnh Covid- 19 theo hixóng dan cüa B Y te. 



- Thi.thng xuyên kim tra, giám sat vic thrc hin, kjp thii xr 1 nghiêm 
các to chüc, cá nhân không chap hành Quyêt djnh so 2065/QD-UBND ngày 
31/7/2020 cüa UBND tinh Quâng Nam. 

D nglii UBMTTQVN, cac doàn th chInh trj huyn và yêu câu các cc 
quan, ban, ngành, hi, doàn the huyn, các c quan Trung ucyn, tinh dóng trén 
dja bàn huyn và UBND các xä, thj trân thrc hin nghiêm tue.!.  

(Gii kern theo. Quye't djnh sá 2065/QD-UBND ngày 3 1/7/2020 cia UBND 
tinh Quáng Narn). 

NoinIimn: 
- Nh.r trén; 
- CT, PCT UBND huyn (Die VU); 
- CVP, PCVP (Die Thão); 
- Luu: VT, ThUy. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU TICH 

Nguyn Hii'u Vii 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH  QUANG  NAM Dc 1p - Tr do -  Hmnh phüc  

S: 2065 /QD-UBND Quáng Nam, ngày 31 tháng 7 nám 2020 

QUYET D!NH 
V vic each lyxã hi theo Chi tlij 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 cüa Thu tuó'ng 

ChInh phü dê phông, chông dch bnIi Covid-19 tii 05 Iiuyn, thi xã: Din 
Bàn, Di Lc, Duy Xuyên, Quê So'n và Thàng BInh, tinh Quang Nam 

CHU TCH UY BAN NHAN DAN TNH QUANG NAM 

can c& Luat  T chic chInh quyn dja phu'oig ngày 19/6/2015; Luát Sa 
dôi, bó sung mç3t so d'iêu cta Lut TO chc ChInh phi và Lut TO chtc chmnh 
quyên a7aphwong  ngày 22/11/2019, 

Can cit Lut PhOng, chng bnh truyn nhiém ngay 21/11/2007, 

Can th Nhj ct/nh sá 101/2010/ND-CP ngày 30/9/2010cüa ChInh p/ni 
quy ct/nh chi tiêt thi hành m5t sO ã'ieu cüa Luçt PhOng, chOng b2nh truyén 
nhiêm ye áp dyng bin pháp cách ly y tê, cu&ng ché cách ly y té và chOng d/ch 
ã'ic thu trong th&i gian cO dch, 

C'ãn cz'c Ciii th/ s 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 cta Thi tu'&ng ChInh phi 
ye thu'c hiên các biên pháp cap bach phOng, c/lông d/ch Covid-19, 

Can th Ket luan  cia Thu tw&ng ChInh pht tçi cu3c hQp tryc tuyên 
Thu'àng trijc Chmnh phá vào sang ngây 29/7/2020 ye pliOng, chông d/ch bnh 
Govid- 19, 

C'án c& GOng van sd 2601/VPC'P-KG VX ngày 03/4/2020 cua Van phOng 
C'hi'nh phi ye thl!c hin Chi th/ 16/CT-TTgphdng, chOng d/ch Covid-19; 

Can ci COng van 5 2990-C V/TU ngây 3 1/7/2020 cáa Ban Thithng vy 
Tinh 'y; 

Xét ct ngh/ cüa S& Y t Sâ Van hOa, The' thao và Du ljch, S& COng 
Thwong. 

QUVET D!NH: 
• , Dieu 1. Cach ly xa h91 theo Chi th 16/CT-TTg ngay 31/3/2020 cua Tim 

tixâng Chmnh phü dê phông, chông djch bnh Covid-19 tti 05 huyn, thj xã:Din 
Bàn, Di Lc, Duy Xuyên, Que Scm và Thàng BInh, tinh Quâng Nam. Ci the nhu 
sau: 

I. Các ni dung thrc hin cách ly xã hi 

1. Thirc hin nghiêm vic each ly xã hi theo cThng yêu cu cUa Chi thj s 
1 6/CT-TTg, báo dam giAn each xã hi, gitt khoãng cách giüa ngi.rôi vài ngithi, 
cong dông vài cong  dông. Nhàm giárn thiêu nguy c lay nhiêm ctng dông, yeu 
câu ng1xi dan & nhà, hn chê tôi da ra ngoài, tr& các tru&ng h9p that sr can thiêt: 
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a) Mua hang thrc, thixc phtm, dugc phrn và hang hóa, djch vi thit 
yeu khác. 

b) Các tming hçp khn cAp nhu: cAp ciru, khárn chüa bnh; thiên tai, 
hôa hoan... 

c) Lam vic tti các cci quan, dan vi nba nu&c, hrc hxng vu trang, Co 
quan ngoi giao và tai  các Co sâ nêu tii Diem 2, Mic I cüa Quyêt djnh nay. 

Tnthng hçp ra khói nhà phái deo khAu trang, rra tay bng xà phông 
hoc dung djch sat khuân; không tp trung qua 2 ngui trô len t?i fbi Cong 
cong, ngoài pham vi cong s, triiô'ng h9c, bnh vin và phãi giü khoãng each 
tôi thiêu 2m. 

2. Nba may, co sâ san xuAt, ca s kinh doanh djch vi, hang hóa thit yu 
(nhu': hang thirc, thirc phârn, ducic phârn; xàng, dãu; din; nró'c; nhiên 1iu,...); 
ngân hang, kho bac,  các co' s& kinh doanh djch vi trrc tiCp lien quan den hott 
dông ngân hang và bô trçY doanh nghip (nhi.r cong chirng, lut sir, däng kiêm, 
däng k giao djch báo dam...); chrng khoan, buu chInh, viên thông, djch v11 ho 
trçi 4n chuyên, xuât, nhp khâu hang hóa, khárn bnh, chia bnh, tang lê... dixcc 
tiêp tuc hoat dng. Ngtr&i dirng dâu các Ca si nêu trên phái chju trách nhirn báo 
dam an toàn tuyt dôi và thrc hin day dü các bin pháp phông, chông djch 
Covid-19, nhât là: 

a) Thirc hin nghiem vic deo khAu trang, b trI dAy dü phuang tin, vt 
tu phông, chông djch theo quy djnh, khuyên cáo cüa co quan y tê; 

b) Yêu câu ngu6i lao dng khai báo y t, tuân thu các bin pháp hin ché 
di chuyên, tiêp xüc, giao tiêp; 

c) Tm drng các hoat dng không cAp bach, giãm müc d ttp trung 
ngthi lao dtng; 

d) T chrc, quãn 1 chit chë vic di.ra don ngi.thi lao dng (nu co) dn 
fbi lam vic bão dam ngän ngüa rüi ro lay nhiêm djch bnh. 

Tnr&ng h?p  không bào dam cáC yêu cAu nêu trên thI phài dung ngay hoit 
dng. 

3. Tm dung các hoat dng giáo diic và dào tao;  vAn hóa, th thao, 1 hi, 
hi thi, hi din, lé k' nim, triën lam, nghi lé ton giáo; các khu, diem du ljch, 
kim di tIch lich sir - vAn bOa, danh lam thang cãnh và don m6i khách du ljch, 
bãi tAm biên. 

4. Dmg hoat dng 4n chuyn hành khách cong cong  (trz'c các triràng 
hcip vi i3 do cong vy; xe chà nglr&i cách ly, xe dua don cOng nhán, chuyên gia, 
xe chuyên chá hang hóa tai Diem 2, Myc I, Quyêt djnh nay). Han  chê den mirc 
tôi da hoat dng cüa các phuong tin cá nhân. 

5. Ngithi dung dAu the co quan, dan vj, t chuc, doanh nghip chju trách 
nhim to chuc lam vic tai  nba phu hçip vâi diéu kin cii the cüa mInh, không 
de dInh tr cong vic, nhât là các cong vic có thi han, thai hiu theo quy djnh 
cüa pháp lut, CáC djch vi cong phc vi nguai dan và doanh nghip. 
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II. Phm vi áp dung: tai 05 huyn, thj xã: Din Bàn, Di Lc, Duy 
Xuyên, Que Sun và Thàng Binh, tinh Quãng Nam. 

III. Thô'i gian áp ding: bt du Oh ngày 01/8/2020 dn Oh ngày 
15/8/2020. 

Diu 2. Giao Chü tich UBND các huyn, thj xâ: Din Bàn, Dti Lc, 
Duy Xuyên, Qué Sun và Thäng Binh chi dao  các ngành chi'rc näng và UBND 
các xã, phuông, thj trân thu'?ng xuyên kiêm tra, giám sat vic thirc hin, kp 
thi xiir 1' nghiêm các to chrc, Ca nhân không chap hành. 

Diu 3. Chánh Van phông UBND tinh; Thu truâng các S, Ban, ngành; 
Chü tjch UBND các huyn, thj xã: Din Bàn, D?i  Lc, Duy Xuyên, Quê Scm và 
Thàng BInh; Chü tjch UBND các xã, phung, thj trân thuc các huyn, thj xã 
neu trén và các cu quan, dun vj, to chüc, Ca nhân lien quan nêu tai  Diêu 1 can 
cir Quyét dnh thi hành./. 

Noinhân: 
-NhuDiêu3; 
- BCDQG phong, chong djch Covid-19; 
- Van phông ChInh phi; 
- Ban Thtrmg vi Tinh Uy; 
- TT HOND, UBND tinh; 
- UBMTTQVN tinh; 
- Các So, Ban, ngành, ctoàn the cña tinh; 
- Ban ThuOng vii Huyn üy, Thj Uy: Din Ba 
Di Lc, Duy XuyCn, Quê Soii và Thãng BInh; 
- Báo Quãng Narn, Dài PTTH Quang Narn; 
- Cong Thông tin din tr tinh; 
- Ltru: VT, TH, KTN, KTTH, NC, KGVX. 
D:\Thanh  a 202O\1dac\QD 300720 gian cach Xli Ihco CT 16 Iai DB.DL.DX-QS-TB-
Covid 19 moLdoc 

KT. CHU TICH 
PHO CHU T!CH 

Trân Van Tan 
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