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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày

tháng
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QUYẾT ĐỊNH
Về việc tạm dừng đón bà con Quảng Nam đang sinh sống, học tập, làm việc
tại thành phố Đà Nẵng không có chỗ ở ổn định, đang gặp khó khăn,
có nguyện vọng về quê
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;
Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp
dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong
thời gian có dịch;
Căn cứ Kế hoạch số 5251/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh về tổ
chức đón bà con Quảng Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố Đà
Nẵng không có chỗ ở ổn định, đang gặp khó khăn, có nguyện vọng về quê;
Căn cứ Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 14/8/2021 của UBND thành
phố Đà Nẵng về bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng,
chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch
UBND thành phố Đà Nẵng;
Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Y tế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tạm dừng đón bà con Quảng Nam đang sinh sống, học tập, làm việc
tại thành phố Đà Nẵng không có chỗ ở ổn định, đang gặp khó khăn, có nguyện
vọng về quê theo Kế hoạch số 5251/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh.
1. Lý do: Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số
2788/QĐ-UBND ngày 14/8/2021 về bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp
bách để phòng, chống dịch Covid-19; theo đó, yêu cầu mọi người dân tuyệt đối
không được ra khỏi nhà, nơi đang cư trú, "ai ở đâu thì ở đó", không được di chuyển
đi lại ngoài đường.
2. Thời gian áp dụng: 18h00 ngày 15/8/2021 đến khi có thông báo mới.

Điều 2. Các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành
phố thông báo rộng rãi chủ trương, thời gian tạm dừng nêu tại Điều 1, Quyết định
này để bà con biết, phối hợp thực hiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ
tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn
và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- BCĐQG phòng, chống dịch Covid-19;
- UBND/BCĐ PCD Covid-19 TP Đà Nẵng;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Báo Quảng Nam, Đài PTTH Quảng Nam;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Ban Thường vụ Huyện, Thị, Thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (Hậu).
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