ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

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

Số: 3126 /UBND-KGVX
V/v hỗ trợ công dân đang tạm trú
tại thành phố Đà Nẵng trở về nơi cư trú

Kon Tum, ngày24 tháng 8 năm2020 .

Kính gửi:
- Công an tỉnh;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Y tế.
Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại Văn bản số
5553/UBND-LĐTBXH ngày 19 tháng 8 năm 2020 về việc đưa công dân của tỉnh
đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng trở về địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý
kiến như sau:
1. Đề nghị Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên
quan thiết lập đường dây nóng, thông báo rộng rãi để tiếp nhận thông tin của công
dân tỉnh Kon Tum đang tạm trú ở Đà Nẵng đăng ký trở về nơi cư trú; chốt số lượng
đăng ký và danh sách công dân cụ thể thông báo đến Ủy ban nhân dân thành phố Đà
Nẵng theo đề nghị và hướng dẫn tại Văn bản nêu trên.
2. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên
quan bố trí phương tiện vận chuyển tại điểm tập kết và tổ chức đón công dân từ Đà
Nẵng về địa phương đảm bảo quy định về an toàn phòng, chống dịch COVID-19.
3. Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức các biện pháp cách ly
những công dân nêu trên sau khi về địa bàn tỉnh theo quy định.
Ủy ban nhân dân tỉnh báo các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBND thành phố Đà Nẵng;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, KGVXPTDL.
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