
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ TAM KỲ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan
V/v tăng cường giám sát người

về từ các khu vực có dịch Covid-19

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: 
        - Các phòng, ban, đơn vị thành phố;
        - Ủy ban nhân dân các xã, phường.

Trong những ngày gần đây, sau thời gian nới lỏng giãn cách xã hội tại các tỉnh, 
thành phố khu vực phía Nam, đã ghi nhận số lượng lớn người dân di chuyển từ các 
địa phương này (đặc biệt từ Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai 
và Long An) trở về quê, trong đó có không ít trường hợp nhiễm vi rút SARS-CoV-2; 
thực hiện Công văn số 7313/UBND-KGVX ngày 16/10/2021 của UBND tỉnh Quảng 
Nam về việc tăng cường giám sát người về từ các khu vực có dịch Covid-19; UBND 
thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các phòng, ban, đơn vị thành phố, UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện 
nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7132/UBND-KGVX ngày 
09/10/2021 về việc triển khai Công điện số 1314/CĐTTg ngày 07/10/2021 của Thủ 
tướng Chính phủ nhằm đảm bảo người dân có nhu cầu cần thiết, chính đáng được 
đưa, đón về quê an toàn, chu đáo nhưng không để lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng.

2. UBND các xã, phường chỉ đạo Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, chống 
dịch Covid-19 tại cộng đồng thực hiện nghiêm ngặt việc quản lý, giám sát các trường 
hợp đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú theo đúng quy định; quản lý chặt chẽ tất cả các 
trường hợp đến/về trên địa bàn để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy 
định; thống kê số lượng người về từ các địa phương, khu vực có dịch Covid-19 kể từ 
ngày 07/10/2021 đến nay và hằng ngày gửi thông tin về UBND thành phố (qua Văn 
phòng HĐND và UBND thành phố) trước 15 giờ 00, để tổng hợp gửi Sở Y tế tỉnh 
Quảng Nam theo quy định. 

3. Văn phòng HĐND và UBND thành phố đôn đốc các địa phương thực hiện 
thống kê số lượng người về từ các địa phương, khu vực có dịch Covid-19 và tổng 
hợp, báo cáo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam.

Nhận được Công văn này, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thành phố, UBND 
các xã, phường thực hiện nghiêm túc, kịp thời./.

Nơi nhận:
- TTTV, HĐND, UBMTTQVN thành phố;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Như trên;
- C.PVP,  CV;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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