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Kính gửi: Đồng chí Bí thư và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng 

Bình, Điện Bàn, Hội An. 

 

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đang diễn biến hết 

sức phức tạp, số ca bệnh dương tính tăng nhanh, số ca nghi nhiễm (F1) phải 

cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm rất nhiều. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh 

đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19. Tuy nhiên, vẫn còn một số tổ chức, cá nhân chưa thực hiện nghiêm 

việc cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ. Để đảm bảo triển khai hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19; Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị đồng chí Bí thư và Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, 

Thăng Bình, Điện Bàn, Hội An tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo: 

1. Thực hiện nghiêm nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; thôn, tổ dân 

phố cách ly với thôn, tổ dân phố, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện theo 

đúng tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Tích cực phối hợp với các Sở: Công Thương, Lao động – Thương 

binh và Xã hội, Y tế tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các 

biện pháp, phương án đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn và thành lập các 

đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của các doanh 

nghiệp tại các cụm công nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có người từ Đà Nẵng 

vào làm việc tại Quảng Nam theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại 

Công văn số 4393/UBND-KGVX ngày 02/8/2020 và Công văn số 

4433/UBND-KTN ngày 04/8/2020; đề xuất tạm dừng hoạt động đối với các 

doanh nghiệp không đảm bảo các biện pháp an toàn trong phòng, chống dịch 

Covid-19 của cấp có thẩm quyền. 

3. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại… trên địa bàn mình 

phụ trách. 

V/v thực hiện nghiêm Chỉ thị 

số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 

của Thủ tướng Chính phủ 
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Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có liên quan tiếp 

tục khẩn trương triển khai thực hiện./. 

     
      

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT TU, TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố: Đại 

Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, 

Điện Bàn, Hội An; 

- CVP, PCVP Võ Văn Viên;  

- Lưu: VT, NC, KGVX. 
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