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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NGHĨA HÒA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:      /CV-UBND 
V/v tam dừng tiếp nhận người dân  

Gia Lai tự phát về từ các địa phương 

đang thực hiện Chỉ thị 16, ngăn chặn 

sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng 

 

   Nghĩa Hòa, ngày 03tháng 8 năm 2021 

      Kính gửi:   

                      - Ban nhân dân thôn, làng; 

                                           - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã. 

  

Thực hiện Công văn số 1063/UBND-KGVX  ngày 01/8/2021 của UBND tỉnh 

Gia Lai về việc tạm dừng tiếp nhận người dân Gia Lai tự phát về từ các địa phương 

đang thực hiện Chỉ thị 16, ngăn chặn sự lây lan dịch trong cộng đồng, Ủy ban nhân 

dân xã chỉ đạo một số nội dung sau: 

1. Tạm dừng tiếp nhận công dân xã Nghĩa Hòa tự phát về từ các tỉnh, thành phố 

đang áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ, bắt đầu từ 00h00’ ngày 02/8/2021. 

2. UBND xã đề nghị công dân của xã Nghĩa Hòa đang sinh sống, học tập, làm 

việc tại các vùng dịch, tại các tỉnh, thành phố đang áp dụng thực hiện giãn cách xã hội 

theo Chỉ thị số 16/CT-TTg tạm thời ở yên tại chỗ, an tâm thực hiện giãn cách theo 

quy định, tin tưởng và không hoang mang tìm cách trốn về, tuân thủ nghiêm các quy 

định phòng, chống dịch tại địa phương; 

- Đối với các trường hợp tự phát về địa phương bằng phương tiện cá nhân hoặc 

các phương tiện khác (nếu không liên hệ, đăng ký và được chính quyền địa phương 

nơi đến- nơi đi thống nhất), xã tuyệt đối không tiếp nhận để đảm bảo an toàn phòng, 

chống dịch trên địa bàn. Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình không tuân thủ, trốn về 

tự phát, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. 

3. Hiện nay, tỉnh Gia Lai đang khẩn trương hoàn thành việc chuẩn bị, bổ sung 

thêm các cơ sơ vật chất, nhân lực để chủ động tiếp đón, cách ly, điều trị, đảm bảo các 

yêu cầu về phòng, chống dịch; khi đảm bảo đủ điều kiện tỉnh sẽ tiếp tục triển khai đón 

người dân Gia Lai trở về. 

4. Đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã và ban nhân dân 

thôn, làng  thông tin, tuyên truyền rộng rãi các nội dung trên để người dân trên địa bàn 

biết, phối hợp thực hiện. 

Đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã và ban nhân dân 

thôn, làng nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTr Đảng ủy xã; 

- TTr HĐND xã; 

- TTr UBMTTQVN xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

  Lê Trung Vinh 
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