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QUYET IMNH 
A A A S S Thanh lip To kiem tra lien nganh tham gia phong chong d!ch Covid-19 

tai Cãng Ca Cfra Tang và Cãng Ca Cira Viêt 
rç 

c 

9 9 5 A TRUNG BAN CHI 040 PHONG, CHONG D!CH  BNH YLEM 0UJNG 
HO HAP CAP DO CHUNG MI CUA VI RUT CORONA T!NH QUANG TR! 

Can ci Lut P/iông, chng bnh truyn nhilm ngây 21/11/2007, 
Can czNghj d/nh so 101/2010/ND-CF ngày 30/9/2010 cza Chmnhphz ye Quy 

dnh chi tiêt thi hành m5t so diêu cza Lut Phông, chông bnh truyén nhiêm ye áp 
dyng bin pháp each ly y tê, czthng cM each ly y tê và chông djch dc 11th trong 
th&i gian có dch; 

Can cü Quyet d/nh so 283/QD-UBND ngây 01/2/2020 cña UBND tinh ye vic 
thành lcp  Ban Chi dgo phOng, chOng dfch bnh viêm dirOng hO hap cap do chüng 
mO'i cia vi rit Corona tinh QuOng Tr/; 

Xét d nghj cia Giám dc Sà Nông nghip và Phát trkn nOng thOn tinh 
Quáng Trj tai Ta trInh sO 94/TTr-SNN ngày 07/4/2020. 

QUYET fMNH: 

0iu 1. Thành 1p T kim tra lien ngành tham gia phông, chng djch bnh 
Covid- 19, hoat dng 24/24 gi?i tai Cãng cá Cira Tüng và Cãng cá CCra Vit thuc 
Ban Quãn I Cáng cá Quàng Trj (goi tat là To kiêm tra lien ngành) gôm di din 
các co quan, dan vj sau: 

1. Ong Lé Van Son, Giám dôc Ban Quãn l Câng Ca Quãng Trj lam To tnr&ng 
2. Thiêu tá Hoàng Bach Tüng, Dn truàng Don Biên phông Triu Van lam To 

phó t?i  Cãng cá Cüa Vit 
3. Thiêu tá Trân Bmnh Quy, Don trisâng DOn Biên phOng Cra Tüng lam To 

phó tai  Câng cá Càa Tüng 
4. S& Y tê Quãng Trj các can b có chuyên mOn tham gia lam Thành vien 
5. Don Biên phOng Ccra lung cr 02 can b tham gia lam Thành viên 
6. DOn Biên phông Triu Van cr 02 can b tham gia lam Thành viên 
7. Cong an thj trân Cira Tüng ctr 02 can bô tham gia lam Thành viên 
8. Cong an xâ Triu An ctr 02 can b tham gia lam Thành viên 
9. Chi c1c Thüy san Quãng Trj cir 04 can b tham gia lam Thành vién 
10. Cãng cá CCra lung cU 02 can b tham gia lam thành vién 
11. Cãng Ca Cra Vit ci'r 02 can b tham gia lam thành vien 
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Diu 2. To kim tra lien ngành có nhim v1i: 

1. Tuyên truyên, huàng dn ngiiôri dan thrc hin day dü các bin pháp phông, 
chông djch bnh Covid-19 khi den giao djch, hot dng tai  Cãng cá Cira Vit và 
Cãng cá Cira TUng, dc bit là các tàu cá vào cp Cãng. 

2. Kiêm tra than nhit vã hiséing dn khai báo y tê bat buc dôi vói ngthi dan 
tham gia hoat  dng ti cãng cá, lao dng ngoi tinh den cãng cá, thuyên viên các 
tàu cá khi cpCàng ca CCra TUng vâ Câng cá C&a Vit theo quy djnh; To chirc khcr 
trüng sat khuân các loi phring tin ra vào cãng cá và thirc hin các nhim viI 
khác theo quy djnh. 

3. Giao Giám dOe Ban quãn 1 Càng cá Quãng Trj chü trI, phôi hçip vâi các 
dcn vj lien quan 1p danh sách các thành viên chInh thüc tham gia To cOng tác lien 
ngành và bô trI dja diem lam vic cho các thành viên khi tham gia kiêm tra tai 
Cáng ca Cira Tüng và Cãng cá Cira Vit; dê xuât Uy ban nhân dan tinh cap phát 
mt so thiêt bj, tii trang ph1ic vii cong tác chOng djch theo quy djnh. 

4. Nhiêm v1i CI the cüa trng thành viên To kiêm tra lien ngành do To truâng 
phân cong, bô trI phü hcp tlnh hInh thirc te. 

5. To kiêm tra lien ngành di.rc phép scr diving con dâu cüa Ban Quàn l Cãng 
cá Quàng Trj trong các van bàn hành chInh (dáu m5c và dáu kj so) 1 iên quan den 
cOng tác phông, chông djch bnh Covid-19 t?i  Cãng cá Cira Vit và Cãng Ca Cira 
Tüng. 

6. Các thành viên cüa To kiém tra lien ngành thirc hin các nghia vii và duçc 
htrng các quyên lqi theo quy djnh (neu co). 

7. TO kiém tra lien ngành tir giãi the sau khi hoàn thành nhim vii. 
Diêu 3. Quyêt djnh nay có hiu lirc kê tiir ngày k9. 
Chánh Van phOng UBND tinh; Thành viên Ban Chi do phOng, chông djch 

bnh viêm di.thng ho hap cap do chüng rnOi cüa vi rcit Corona tinh Quãng Tn; 
Giám doe các Sâ: Nông nghip và Phát triên nong thôn, Y tê; Thu tnr&ng các c 
quan, don vj có lien quan và các thành viên To kiêm tra lien ngânh có ten tai  Diêu 
1 chju trách nhim thi hành Quyet djnh nay.!.., 

Noi n/zân: 
-NhuDiéu3; 
- PCT TT UBND tnh Ha S5' Dong (b/c); 
-Ltiu: VT,NN. 
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