
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

Số:           /UBND-KGVX 

V/v tổ chức đón công dân đang 

 tạm trú tại thành phố Đà Nẵng  

trở về nơi cư trú  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kon Tum, ngày     tháng    năm           . 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

Kính gửi:  

  

 

- Công an tỉnh; 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Sở Y tế. 
 

Xét đề nghị của Công an tỉnh tại Văn bản số 1996/CAT-PV01 ngày 31 tháng 8 

năm 2020 về tổ chức đón công dân đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng trở về nơi cư 

trú, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với 

Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các đơn vị có liên quan tổ 

chức tiếp nhận, cách ly số công dân đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng trở về nơi 

cư trú theo danh sách của Công an tỉnh tại Văn bản nêu trên theo quy định và chỉ 

đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3126/UBND-KGVX ngày 24 tháng 

8 năm 2020. 

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

và các địa phương, đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, thống kê số công dân của 

tỉnh đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng có nhu cầu trở về địa phương; đồng thời 

phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế để tiếp nhận công dân theo quy định.  

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 
  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND thành phố Đà Nẵng; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC, KGVXPTDL. 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Trần Thị Nga 
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