
 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

Số:            /UBND-VX 
V/v tổ chức đón công dân đang  

tạm trú tại thành phố Đà Nẵng  

trở về các địa phương 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

          Lai Châu, ngày           tháng      năm 2020 

 

                                     Kính gửi:  

- Các Sở: Y tế, Tài chính. 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 5553/UBND-LĐTBXH ngày 

19/8/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc hỗ trợ công dân các địa phương 

đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng được trở về nơi cư trú;  

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát lập danh sách tất cả các 

công dân của các địa phương hiện đang tạm trú trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng 

để theo dõi, quản lý; khẩn trương liên hệ tổng hợp danh sách, thông tin cá nhân của 

các công dân có nguyện vọng trở về địa phương gửi Sở Y tế trước ngày 03/9/2020 

để tổ chức đón công dân. 

2. Giao Sở Y tế làm đầu mối trên cơ sở danh sách công dân của các địa 

phương hiện đang tạm trú trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng có nhu cầu về địa 

phương do các huyện, thành phố cung cấp, liên hệ với Sở Lao động, Thương binh 

và Xã hội của thành phố Đà Nẵng để thống nhất phương án và bố trí phương tiện, 

nhân lực đón công dân trở về các địa phương; trong quá trình di chuyển phải đảm 

bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 an toàn; tiến hành điều tra dịch tễ, 

phân loại và bàn giao các công dân cho các địa phương theo dõi, quản lý và áp 

dụng biện pháp cách ly theo quy định. Lập dự toán kinh phí vận chuyển gửi Sở Tài 

chính tổng hợp tham mưu bố trí trong kinh phí phòng chống dịch Covid-19. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT UBND tỉnh (U1, U2); 

- Thành viên BCĐ Covid-19 tỉnh; 

- VPUBND: V, C, CB; 

- Lưu: VT,  VX2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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