ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PLEIKU

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

Số: 494/UBND-TH

Pleiku, ngày 17 tháng 02 năm 2021

V/v tăng cường thực hiện các
biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19 trên địa bàn Thành phố

HỎA TỐC

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị Thành phố;
- Chủ tịch UBND các xã, phường.

Thực hiện Công văn số 612/VP-NC ngày 17/02/2021 của Văn phòng UBND
Tỉnh Gia Lai; UBND Thành phố chỉ đạo như sau:
1. Các cơ quan, đơn vị Thành phố, UBND các xã, phường khẩn trương tiến
hành rà soát, lập danh sách tất cả các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
thuộc quyền quản lý trở về từ huyện Ia Pa, thị xã Ayun Pa, vùng có dịch (xã Chư
Rcăm, huyện Krông Pa) và một số địa phương có dịch theo công bố của Bộ Y tế, số
lượng người được Trung tâm Y tế cấp giấy phép ra khỏi địa bàn... trở về thành phố
Pleiku; thời điểm báo cáo từ ngày 10/02/2021 đến nay. Báo cáo kết quả thực hiện về
UBND Thành phố (qua Trung tâm Y tế, Văn phòng HĐND-UBND Thành phố)
trước 15h00’ ngày 17/02/2021. Đồng thời, thông tin về việc đi vào vùng dịch của
cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với Trạm Y tế hoặc Trung tâm Y tế
Thành phố để được hướng dẫn, hỗ trợ cách ly theo quy định. Thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm về việc khai báo của cán bộ
nhân viên cơ quan, đơn vị mình liên quan đến việc đi từ vùng có dịch về.
2. Phòng Văn hóa – Thông tin Thành phố tăng cường truyền thông, vận động
người dân đã di vào vùng có dịch chủ động khai báo y tế và phối hợp với y tế địa
phương để được hướng dẫn cách ly tại nhà hoặc tại cơ sở y tế theo quy định.
Nhận được Công văn, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch
UBND các xã, phường triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo UBND TP;
- Trung tâm Y tế TP;
- Đ/c Hiền - CVP;
- Đ/c H.Chi - CVVP (theo dõi);
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Thị Thanh Hiền

