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THANII PHO oA NANG

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Bc 1p - Ti do - Hnh phüc
Dà Nang, ngày 24 tháng 9 nám 2021

S6: 6442/UBND-KGVX
V/v cong dan tr khu vrc không có
djch tai thành phô E)à NngdênJtrâ
ye các tinh, thành phô
,

,

Kinh gui: UBND cac tinh, thanh pho trigrc thu9c Trung uong
Thirc hin các quy djnh v phông, ch6ng djch COVID-19 cüa Trung uong,
ngàn chin, không chê sir lay lan cüa djch bnh, tr ngày 3 1/7/2021, thành phô Dà
Nàng dã triên khai các bin pháp quyt lit d phông, chng djch COVID-19. Den
nay, tlnh hmnh djch bnh trên dja bàn thành phô ca bàn duçc kiêm soát, so ca mac
mi giàm rö ra. Den ngày 24/9/2021, thành phô Dà Nng gbi nhn 45/56 xã,
phuông khong có Ca mac trong cong dông l4ngày lien tiic; trong 03 ngày gân day,
toan thanh pho khong ghi nhan co ca mac mm trong cçng dong.
Hin nay, trên dja bàn thành ph Da Nkg có nhiu cong dan thuing trü, t.m
trü có nguyen vçng dên/tth v các tinh, thành ph v9i nhiu l do cap bach và cong
vi (tang gia, y tê, doàn ti gia dInh, chain soc gia dInh, cong tác, den các san bay
khác dê du h9c,...), UBND thành ph Ba Nkg kInh d nghj UBND các tinh, thành
pho trirc thuOc Trung ucmg tao diêu kin, tip nh.n cong dan dên/trâ ye tr thành
phô Ba Nang. Tnthng hqp có yêu câu, UBND thành phô Ba Näng së chi dao
UBND phix&ng, xa xac nhtn noi cii trü cüa cong dan không thuOc khu virc phong
tóa hoc cách ly y tê; dng thai, khuyen nghj cOng dan v vic cam kêt thrc hin
day dü các bin pháp phèng chong djch, có kêt qua xét nghim am tInh vói SARSCoV-2 bang phucmg phap RT-PCR trong vông 72 gR ké tü thai diem lay mâu xét
nghiçm den khi ye tm da phuang.
UBND thành ph Ba Nang mong nh.ndLrcYc sr quan tam, ph6i hçp tir cac
trnh, thanh pho, tiep nhan cong dan denitro ye tu thanh pho Ba Nang dap ung cac
diêu kin ye phông, chông djch COVID-19 cüa dja phuong.
Trân tr9ng./.
NoinhIn:
- Nhu trên;
- CT UBND TP (báo cáo);
- CVP và PCVP UBND TP;
- SOYt;
- S& Thông tin và TruyM thông;
- Luu: VT, KGVX,, DTDT.
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