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BAN NIJAN DAN CONG IIOA xA
HO! CHU NGIIiA VIT NAM
THANHPIJO DANANG
Dc Ip - Tr do - Hnh phüc
S& 168 H-L
Dà Nang, ngày 25 tháng 9 nàm 2021
KE HOACIT
Cho phép can b,
giáo viên, nhãn viên, h9c sinh, h9c viên và ngtrôi h tro
(di cñng) không &
trong vüng dich duçrc tró'v thành ph Ba Nng (dqt 1)
Xét d nghi cña S& Giáo dic và Dâo tao tai T& trmnh s 2816/TTr-SGDT
ngày 23/9
/2021, Chü tich UBND thành phô ban hành Ké hoach cho phép can
b, giáo viên, nhân vién, hoc sinh, hoc viên
ngithi h tr(di cüng) không
trong yang djch dixie trôr ye thành phô Da Nãng (dot 1), cu the nhu' sau:
I. MUC DfCH, YEU cAu
1. Muc dIch
va

a) Dam bão s lucmg can b, giáo viên, nhân vien t?i các

A
Ca sâ giáo duc
die bat dau cac hoit dipng dy hoc trirc tiep khi tinh hinh dch COVID-19 tren da
bàn thành phô duvc kiêm soát.
.

.

A

b) Dam bão quyn lçii cho h9c sinh, h9c viên dn trthyng tham gia hçc tp
trrc tiêp.
2. Yen cu
a) Can bô, giáo viên, nhân viên, hoc sinh, hoc vien vâ ngithi h tro (di
cüng) tr& ye thành phô (sau day gpi là cong dan tr& ye thành phô) phái dang dôi
ti.r?ng quy dnh.
b) Dam báo cac quy dinh v phông, chng djch COVID- 19 trong t chirc
thi.rc hiên.
c) Các don vj, dija phi.rcing lien quan có trách nhiêm phi hop chat che
triên khai thirc hiên kip thi, dung Kê hoach die ra.
II. NO! DUNG
.A

1. Then kien
a) Cong dan tr v thành ph (dçit 1) phãi dam bào các diu kin sau
- Co ten trong danE sách do Sô Giáo dic và Dào tao cung cp (dInh kern);
- Không & ti cac xâ, phuèng, thj trn dang thrc hin Chi thj s 15/CTTTg ngày 2 7/3/2020, Chi thj
16/CT-TUg ngày 3 1/3/2020 cña Thu ti.róng
ChInh phñ vâ các dja phrang có nguy co rat cao, nguy Co
cao theo Quyêt djnh
2686/QD-BCDQG cüa Ban Chi dao Quôc gia phông chông djch COVID-19 (g9i
chung là dja phuong có djch). Riêng Cong dan dang & ti các tinh, thành phô: An
Giang, BInh Duorng
, Däk Lãk, Dák Nông, Dông Nai, Bong Tháp, Kiên Giang,
Long An, Quáng BInh, Quâng Ngai, Tiên Giang, Can Tho' và thành phô Ho ChI
Minh, UBND thành pho sê xem xét, cho phép tr& ye trong dçit flép theo khi cac
diêu kién chuân bi và ho tro duso'c thuân lcyi hon.
so

2
- Dan có xác nhan cUa UBND
phrng, thj tr.n là clang tam trü tai dja
phuong
dja phmg do không có djch (Si Giáo dc và Dào tao hizóng dn
mâu dan).
xa,

va

b) Can b, giáo viên, nhân vien, hoc sinh, hoc viên hiên cO noi i ti tinh
Quáng Nam nhung clang day/hoc tai thành ph Dà Nng và có nhu cau di v
trong ngày sê thric huóng dan riéng sau khi vic dy h9c duçic to ch'rc trirc tiêp
tai cac ca s& giáo diic trên ctja bàn thành phô.
2. S6 lirçrng: Tng s: 17.002 ngithi. Trong do:
- S hrqng hQc sinh, h9c vién: 7.915 nguOi.
- S hrçing giáo viên, nhân viên: 1.409 ngrôi.
- S hrçng nguYi h trçY (di cing): 7.678 ngithi.
3. Thôri gian
a) Dat 1: Tr ngày 29/9/2021 dn hat ngày 0

6/10/2021 di vâi Cong dan
tr ye thành phô tir tüc phiio'ng tin di lai thr?ng b @hân chia theo phi Fiic dInh
kern).
b) Các dat

theo: Cong dan có ten trong danh sách dçit 1 nhi.rng chixa
the tr& ye thành phô va cOng dan tiêp tiic darn bào cac diêu kin tai miic II. l.a
cüa Kê hoach nay. S& Giáo due va Dào tao chiu trách nhiêm phôi hp vOi các
s0, ngànli, dja ph..rang rà soát, tham muu UBND thành phô quyêt djnh.
4. Viec to chtrc cho cong dan tro yeA thanh pho
.A
qua chot kiem
soat
a) Da nghi Cong an thành ph chi dao cong an các dan vj, dja phuang
.

A

n

.,

- Phi hçp vi cac 1rc luGng lien ngânh tai cht kiam soát di chiau vâi
danh sách do Si Giáo dic và Dào tao cung
cho phép cong dan có ten trong
danh sách, dan có xác nhân cUa cia ph1rang noi tam trü duçic qua chot; hu&ng
dn cong dan khai báo y tê và xét nghiêm nhanh kháng nguyen vi nt SARSCoV-2 (gop 3
ngui/miu) tai ch& kiêm soát; dam bão an ninh trat tr, an toàn
giao thông tai khu virc chôt kiêm soát;
cap,

- Phi hqp giám
dung quy djnh.

sat,

theo dôi viéc each ii y ta tai nhà dam bão nghiêm tüc,

b) Vic phân chia lixu lucmg ngixyi qua các cht nhi.r sau (chi tiat theo ph%i
luc dInh kern)
- Cong dan tri
tir cac dja phuang phIa bc thânh phé Dà Nng: Qua
Chôt Cl - duông Ta Quang
qu.n Lien Chiêu.
va

Buu,

- Cong dan trà v tr các dja phuang phIa narn và phIa tây thành ph Dà
Nàng: Qua Chôt C1O - dLr&ng Trân Dai NghTa, qu.n Ngu Hành Son; Chôt C22 duOng Nam K' Khi Nghia, quân Ngü Hành San va Chôt C6 - quôc l 14B, xâ
Hôa Khirang, huyn Hôa Vang.
5. Cong tác quãn Ii, kim soát vic cách
Ii y t và M chfrc 1y mu xét
nghim vi rut SARS-00V-2

3
a) Cong dan tr& v thành ph6 thirc hin d.y dü quy ctjnh v phông, cMng
djch COVID -19, d.c bit là tuãn thu quy djnh 5K cüa B Y t (luôn cteo khu
trang, không dmg, d ti dja phucing Co djch, thuing xuyên sat khun tay, h.n
chê tiêp xiic, nói chuyn, không tp trung qua 02 ngix&i, darn bâo khoãng cách
kin tiep xuc) trong qua trrnh di chuyen.
b) Sau khi vào thành ph và ctn ncii Cu tth, cong dan tr& v thành ph
thirc hin nghiêm các bin pháp phông, chong djch COVID-19, ci the nhu sau:
- Thông báo vâi co quan y th hoc chinh quyn, cong an dja phLnmg d
duçic quãn ii, giárn sat, theo döi sue khOe;
- Cách ii ti nhà 14 ngày theo quyt djnh áp ding bin pháp cách ii ti nhà
do UBND x, phixäng ban hành;
- Trong thii gian each Ii tal nhà:
+ Không ra khói nhà, h?n ch nói chuyn, tMp xüc vâi nhtng nguii trong
gia dInh, deo khu trang (khuyen cáo mang them kInh chän gi9t bàn) Va girt
khoâng cách trên 2 met khi tiêp xic; thu?mg xuyen rCra tay bng xà phOng hoc
dung djch sat khuãn khác;
+ Nên & ti phông riêng và h?n ch ra khOi phông riêng; thu gom khu
trang,
khàn,
giây
lau mUi, ming dâ qua sr diing vào tüi d%rng rác thai riêng vâ
A
,
.
cte gn vao goc phong cua ngucn.duçic each ii;
+ Tir theo dôi sirc khOe 2 ln (sang, chiu) hang ngày;
s

,.

n
,
+ Ngucq song cung nha voi cong dan
tra. yeA thanh
pho h?n che ra khoi nha
va tiep xuc vrn ngurn xung quanh, ghi chep nh?t ki tiep xuc hang ngay de truy
vet khi can thiêt;

+ Thông báo cho ca quan y t ctja phircmg khi cO các du hiu nghi ngr
mac
bçnh (ho, sot, kho tho, mat v! giac, khirou giac, dau, rat hong...) de duac
A
A A , , .
lay mau xet nghiçm test nhanh tal nha. Neu
ket qua xet nghiem drnmg trnh tin
each ii toàn bO nguôi trong gia dInh,
mu xét nghim test nhanh các truông
A
hqp con li trong gia dinh. Neu ket qua xet nghiçm ducmg tmh thi lay mau xet
nghim RT-PCR mu don toàn bO ngu&i trong gia dInh.
P
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+ Thc hin xét nghim bang phucing pháp RT-PCR vao ngày thi'i 14 k
tü ngày v den thành phô. Vic xét nghim duçc tiên hành lông ghép vói K
ho.ch s 164tKH-UBND ngày 21/9/2021 cüa UBND thành phô ye xét nghim
SARS-CoV-2 dê giárn
sang 19c CO\T1D19 trén dja bàn thành phô Dà Nng
trong giai don hin nay.
sat,

ifi. KINH Pm TIJUC HIEN
1.Kinh phI thirc hin K hoach nay tr ngu6nkinh phi phOng, cMng djch
COVID-1? cüa thành phô và các nguôn kinh phi hçvp pháp khác cho cong tác
phOng, chong djch COVJD-19.
2. Vic sCr d%ing và thanh, quy& toan kinh phI duçic thc hin theo các quy
djnh hin hành.
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IV. TO CH1C Till/C IIIN
1. S& Giáo due và Dào tao
a) Chü tn, pMi hçip voi S& Y M, Cong an thanh ph va cac co quan lien
quan to chüc thc hin Kê h.oach; hiróng dn cii th cho' cong dan tr& v thanh
phô each thrc thirc hin; theo dôi, don d6c vic trin khai thrc hin K hoach;
báo cáo UBND thành pM k& qua, các kho khn vi.râng mc trong qua trmnh thirc
hin d kip th&i giái quyk
b) Thuong xuyen theo doi, kp thcn cung cap thong tin cong dan tro ye
thành PhÔ dA v den thành phO cho UBND các qun, huyn, trung tarn yté các
quri, huyçn de thirc hiçn cong tac quan Ii, hem soat vice cach by te va to chixc
lay mu xét nghim vi tht SARS-CoV-2.
c) Rà soát, tang hçp kt qua thirc hin dçrt 1, pMi hqp cM
xut k hoach
thc hin cac dqt tiêp theo.
2.S&Yt
A

A
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Chu tn, phoi hçp voi So Giao dic va Dao tao, cac so, nganh lien quan va
UBND các qun, huyn chi dao các don vj tr1ic thuOc:
a) Xây drng k hoach va trin khai các ni dung dam báo cong tác phông,
chông djch COVID-19 thuc Kê hoach nay.
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b) Huóng dn khai báo y t và t chirc xét nghim nhanh kháng nguyen vi
rut SARS-CoV-2 tai chôt kiêm soát djch lien ngành dôi vOi cong dan tr& ye
thànli pM.
c) Chi dao vic theo dôi sirc khöe cüa cong dan trâ v thành pM
thc hin
each ii t?i nhà; kim tra, giám sat vic thrc hin each ii
tai nhà cüa cong dan tr&
v thành pM; báo cao, xr if nghiêm cac tnthng hçxp khOng chap hành, vi pham
quy djnh phông, chong djch COVID-19.
d) Chi dao Trung thin Kim soát bnh tt Dà Nng d%r ti-u sinh phm, 4t
tu... dé thrc hin lay mâu và xét nghim vi rit SARS- CoV-2 dáp urng yêu câu
cüa Kê hoach; th%rc hin mua sam, dâu thâu sinh phâm, 4t tu... theo dung quy
dinh hién hành.
3. Cong an thành pM, S& Giao thông In tãi
a) Ph6i hap chAt chë vOi Si Giáo due Va Dào tao, CC co quan, don vi lien
quan to chuc ti-len khai thrc hiçn miic 11.4 cua Ke hoach nay va hem tra, giam
sat qua tdnh to churc thirc hin.
b) PMi hop kim tra, giám sat viêc thirc hin cách ii nha cüa cong dan
tai
tr& ye thành ph6; báo cao, xur 11 nghiém cac trtr&ng hçip không chap hành, vi
phm quy djnh phông, chông djch COVID- 19.
4. S& Tài chInh
a) Trên co s& cM nghj cüa các cö quan, don vj, dja phuong v kinh phi
thc hin, Sà Tài chInh dê xuât bô tn, can dôi kinh phI thuc hin Kê hoach, trmnh
IJBND thành phô xem xét, phê duyt theo quy dinh.
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b) Chü trI, ph6i hcrp, hi.thng dn S& Y t, Sâ Giáo dic và Bào tao và các
clan vj lien quan thc hin các thu tic thanh, quyêt toán theo quy djnh.
5. Các s&, ban, ngành
Trong phni vi chIrc n.ng, nhim vi cüa mmli có trách nhim ph& hcip
thirc hin hiu qua Kê hoach nay.
6. UBND các qun, huyn
a) Thirc hiçn tot cong tac quan ii nba ntrcic ye giao dic, dao tao tren da
bàn, d.c bi@ là cong tác phèng chông dich COVTD-19; chü dung phôi hqp vâi
Sâ Giáo dic và Dào tao, S& Y tê và các don vj lien quan triên khai thirc hin Ké
hoach nay.
b) Xay dimg ke hoach, phan cong nhiçm vii. ci the cho cac phong, ban, co
quan don vj lien quan thrc hin nghiêm cong tác quãn ii, gim sat, each ii y tê,
t chi.rc lay mu xét nghim vi rut SARS-CoV-2 theo quy djnh. Chuân bj các
dik kin d phàng dê to chüc cách ii tp trung dôi vOi cong dan tr& ye thành
phô khi có tInh hung phát sinh.
c) Cr du m6i lam vic, ph6i hçip von S& Giáo diic và Dào tao trong qua
trInh tiêp nhn, quàn 11 each ii y t, xét nghim d6i vol cOng dan trO v thãnh ph;
chi dao giám sat, theo dôi sirc khOe cong dan trO v thành ph theo quy djnh.
d) CM dao UBND các xA, phuàng
- Ban hành quyt djnh áp dung bin pháp cách Ii tai nhà d6i vOl cong dan
tra ye thanh pho, that gian each ii tal nba du 14 ngay ke tu ngay vao thanh pho;
- Clii dao các lirc ltrqng dja phuong t chckirn tra, giám sat vic thrc
hin each ii tal nha cua cong dan tro ye thanh pho; bao cao, xi.r Ii nghiem cac
truông hqp không chap hành, vi phm quy djnh phbng, chong djch COVID-19.
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Trén day là K hoach cho phép can bO, giáo viên, nhân viên, hçc sinh, bce:
vien và nguôi h trq (di ciing) không 0 trong ving có dj.ch &rçlc trO v thành
phô, yêu câu Vn phàng UBND thãnh phô, Cong an thành ph& SO Giáo dic và
Dào tao, SO Y té, SO Giao thông 4n tâi, UBND các qun, huyn và các don vj
lien quan khân truong triên khai thrc hin; lirih boat xir ii các tInh hu6ng phát
sinh theo thm quyk; kjp thOi d xut th 11 nhüng vithng m.c vuçlt th.m quyn
trong qua trinh thc hin./?u'u
KT. CHiJ TICH
Noi ,iIin:
- B GDDT, B Y t;
O CHU TICH
- U Thành ñy, HDND thành phó;
- CT và cáo PCT UBND thãnh pM;
- Ban Tuyôn giáo Thành üy;
- Cáo s&, ban, ngành;
- CVP và PCVP UBND thành ph6;
- UBND cáo qun, huyn;
- Cng thông tin din tr thành pM;
- Ltru: VT, KGVX, GDDT.
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Thi Kim Yen

QUY DINH THOl G
(Kern theo
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Phu Inc
OAT, mA PHUOING yE THANH piiO oA NANG
/KFI- UBND ngày 2Stháng 9 nãrn 2021)

Thô'igian

Qua Cht C1O — throng
Trãn Di Nghia, qun Ngu
Hành Sffn

Qua Ch6t C22 — thrOng
Nam K3' Kh&i Nghia,
quãn Ngu Hãnh Son

Ngày 2 9/9/202 1

Tü Quáng Narn v các
phu?ng Hái Châu 1, Hâi
Châu 2, Thach Thang, Thanh
BInh, Thuân Phithc, HOa
Thuãn Tây, Hôa Thuân
Dông, Narn Duong (qun
Hâi Châu)

Tü Quâng Nam v các
phu&ng Phuôc Ninh, Bmnh
Thun, Bmnh lien, HOa
Cting Bic, Hôa Cix&ng
Nam (quan I-lái Châu)

Qua Cht C6 — qu6c I
14B, xa HOa Khtrong,
huyên ITOa Vang

Qua Chôt Cl- thr&ng
Ta Quang Bfru, qun
Lien Chiêu

Tir các huyen Dai Lc,
Phiióc Son, Narn Giang,
Tây Giang tinh Quáng Tir Thi'ra Thiên Hu v
Nam ye
-I-

Ngay 30/9/2021

Tfr Quáng Nam v các
Tü Quáng Narn v các phuong Tan ChInh, Thc
phixOng Thanh Khô, An Khé, Gián, Thanh Khê Dông,
Chmnh Gián, Hôa Khê, Tam Thanh Khê Tây, Vinh Tir cac tinh Gia Lai, Kon Tir các tinh Quáng Trj
Turn ye
vàHàTrrthv
Thun (qun Thanh Khê)
Trung, Xuân Ha (qun
Thanh Khe)

Tü Quáng Nam v các Ti'ir Quáng Nam v các
Ngay 01/10/2021 phrOng Khuê M5, Hôa Hâi
Tr Ha Nôi và cac tinh
phuOng Hôa Qu, M An Tir các tinh BInh Dinh,
Nam Dinh, Nghê An
(qun Ngü Hành Son)
Khánh Hôa v
(qun Ngü Hành Son)
ye
Tü Quáng Nam ye các
Ngày 02/10/202 1 phu?mg Khué Trung, Hôa Tir Quâng Nam v các
phi.r&ng Hôa An, Hôa Tb9
Tir các tinh phIa bc
Thç Dông (qun Cam)
Tây (qun Cam L)
con 1ti ye
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Tü Quâng Nam v các Tir Quang Nam v các
Ngày 03/10/202 1 phuàng Hôa Phát, Hôa Xun phu&ng Hôa Minh, Hôa
Hip B&c (qun Lien
(qun Cm L)
Chiêu)
Tü Quâng Nam v các
Tr Quãng Nam v phu&ng
Ngây 04/10/202 1 phz&ng Hôa Khánh Nam, Hôa Khanli Bc (qun Lien
Hôa Hip Nam (qun Lien
Chiu)
Chiu)
- Tir Quãng Nam v các
Tü Quãng Nam v các phithng Ni Hiên Dông,
Phuóc M, Tho Quang
Ngày 05/10/202 1 phu?mg An Hái Bc, An Hãi
Dong, An Hãi Tây, Man Thai (qun Sun Trâ)
(qun Sun Trà)
- Tir các tinh phIa Nam con
laivê
Tü Quâng Nam v
c
HOa
Châu,
Hôa Khiiung,
Ngày 06/10/202 1
HOa Phi.râc, Hôa Tin, HOa
Nhcin (huyn Hôa yang)

Tr Quáng Nam v các xã
HOa Lien, Hôa Ninh, Hôa
Bäc, HOa Phong, HOa Phii,
Hôa Sun (huyn Hôa
yang)

