
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

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

Số:           /UBND-KGVX Quảng Nam, ngày        tháng         năm 2021
       \      

V/v tiếp tục tăng cường quản lý, 
cách ly y tế đối với người từ vùng 
dịch về Quảng Nam để phòng, 
chống  dịch  bệnh Covid-19

    
Kính gửi:  

- Các Sở, Ban, ngành của tỉnh;
- UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố.

                                               
Tiếp theo Công văn số 3688/UBND-KGVX ngày 19/6/2021 và trước diễn 

biến ngày càng hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Bình Dương; 
UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố áp dụng ngay biện pháp sau đây để phòng, chống dịch bệnh:

1. Từ ngày 22/6/2021, cách ly tập trung người đến/ở/về từ tỉnh Bình 
Dương (trừ một số trường hợp có quy định khác để thực hiện mục tiêu kép).

2. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 
thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, Tổ Giám sát và Tuyên 
truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng tích cực phối hợp kiểm 
soát y tế, lịch trình di chuyển của người, phương tiện từ tỉnh Bình Dương về 
Quảng Nam theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" để 
kịp thời phát hiện, đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành của tỉnh, UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 
cá nhân có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành ủy;
- Báo Q.Nam, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- CPVP;
- Các Phòng, Ban, TT VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (Hậu).

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

[daky] 
Trần Văn Tân
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