
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:           /UBND-KGVX

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

                 Quảng Nam, ngày         tháng         năm 2021

V/v khuyến cáo mọi người dân hạn 
chế tối đa việc di chuyển từ Quảng 
Nam đến các tỉnh, thành phố có 
dịch Covid-19 và ngược lại

 Kính gửi:
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn.

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong những ngày 
gần đây và để thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống 
dịch; UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, 
thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn:

1. Tiếp tục quán triệt và yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và 
toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của 
UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Công văn số 2358/UBND-KGVX
ngày 24/4/2021, số 2405/UBND-KGVX ngày 26/4/2021, số 2514/UBND-KGVX 
ngày 01/5/2021, số 2519/UBND-KGVX ngày 03/5/2021, số 2570, 2571/UBND-
KGVX ngày 05/5/2021; Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 03/5/2021; Quyết định số 
1163/QĐ-UBND ngày 02/5/2021, số 1177/QĐ-UBND ngày 04/5/2021; Thông báo số 
152/TB-UBND ngày 29/4/2021, số 157/TB-UBND ngày 05/5/2021.

2. Khuyến cáo mọi người dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam hạn chế tối đa việc di chuyển từ Quảng Nam đến các tỉnh, thành phố 
(nhất là thành phố Đà Nẵng) có ca dương tính với dịch bệnh Covid-19 trong cộng 
đồng và ngược lại; vận động người thân, bạn bè từ các tỉnh, thành phố có dịch hạn 
chế đến Quảng Nam trong thời điểm này; trường hợp cần thiết phải di chuyển thì 
thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - 
Không tụ tập - Khai báo y tế).

3. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, các 
cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chuẩn bị dần các điều kiện để thành lập các 
chốt chặn kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi cần thiết.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./. 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND, TT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Thường vụ Huyện, Thị, Thành ủy;
- Báo Quảng Nam, Đài PTTH Quảng Nam;
- CPVP;
- Các phòng, đơn vị thuộc VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (Hậu).

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

[daky]
Trần Văn Tân
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