
UBND TINH NINI-I TI-1UiN 
BAN QUAN LY VQG PHUOC BINII 

S: D7'BQLVQGPB-TCHC 
V/v triên khai cong tác phOng choiig 

djch Covid-19 trirâc din biên rnâi phát 
sinh. 

CON(; IIOA XA 1101 CHU NGHA VIETNAM 
Dc Ip - Tu do - Hnh phüc 

Ninh Thu gn, ngày1th6ng 7 náin 2020 

KInh gLri: 
- Don vi truc thuôc Ban Quán 1 VQG Phm9c Binh; 
- Các phông chuyén mon. 

Thirc hin Thông báo so^ 222/TB-VPUB ngày 28/7/2020 cüa Van phông 
UBND tinh Thông báo két 1un ctia Chü tjch Uy ban nhãn dan tinh tai  cuc h9p 
triên khai cong tác phông chông djch Covid-19 triróc diên biên rn&i phát sinh. 

Giám dôc Ban quãn 1 Vis?yn quc gia Phuâc Binh de^ nghj các phông 
chuyôn môn, don vi trirc thuc thirc hin nghiêrn các ni dung sau: 

1. De nghj tt cá cong chüc, vién chi:rc và ngithi lao dng thuc Ban quán 
1' thrc hin vic deo khâu trang noi cong cong, trén các phuong tin giao thông 
cong cng và thuông xuyên rira tay sat khuân; tarn dirng các chuyên di den các 
vüng dich. 1Tn chê to chüc hoc tharn gia các si kin dông nguôi. Nêu can thiêt 
phãi tO chtrc thI thi'c hitn nghiêm các quy djnh ye phông chông djch nhu deo 
khâu trang, rüa tay sat khuân.....Nhu'ng trithng hçp ye tir các vüng djch Ur ngây 
08/7/2020 den nay: thirc hin khai báo y tC, tir theo dOi si.rc khOe và kip thi báo 
cho co sâ y tê nêu có biêu hin sot, ho, khó thâ, 

2. Tarn d&ng các chuyên cong tác den CáC vtlng djch. Thu trthrng các don 
vi trirc thuc chju trách nhim ye cong tác phông chông dch Covid-19 trong co 
quan, don  vi, khân truong rã soát, lp danh sach cong chirc, viên chirc và ngu&i 
lao dng thuc don vi dã di cong tác, du ljch den các vüng có djch ma thai gian 
thi khdi vñng djch den nay chua dü 14 ngày thI thirc hin vic khai báo y tê, 
theo dOi st:rc khOe hoc each ly và báo cáo cho Ban quãn I trtróc 17 giô ngày 
29/7/2020. Giao phOng To chüc-Hành chInh tong ho p danh sách, báo cáo S 
Ni vi theo thOi gian quy dnh. 

3. PhOng To chIrc-I-Iành chinh có trách nhim theo dOi, giám sat, don dc 
vic thrc hin cüa cac phông chuyên mOn, don vi trirc thuc theo các khoãn nêu 
trên, dOng th?i báo cáo kCt qua thirc hin ye Ban Giám dôc. 

Vy, de nghj các phOng chuyCn mOn, don vi trirc thuc nghiCm tic thirc 
hiCn./. 
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