ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3544 /UBND-KGVXNV
V/v hỗ trợ người dân Bình Thuận
trở về địa phương

Bình Thuận, ngày 24 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- Các Chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh;
- Bà Nguyễn Thị Sương (Điện thoại: 0868769837).
Theo đề nghị của bà Nguyễn Thị Sương, sinh năm: 1975, hiện đang ở tại
số 33 hẻm Trần Phú, tổ 8, khu phố 2, phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết,
tỉnh Bình Thuận, đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện để đưa chồng là ông Trần Thọ,
sinh năm: 1976, số CMND: 260740869, hiện đang cư trú tại số 89, Hoàng Quốc
Việt, tổ 40 đ, khu phố 4, phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh về
quê để lo việc gia đình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận kính đề nghị
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, tạo điều kiện cho ông Trần
Thọ nói trên được trở về địa phương (Gửi kèm Đơn của bà Sương).
Đề nghị ông Trần Thọ phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong
vòng 72 giờ trước khi về lại tỉnh Bình Thuận. Khai báo y tế cho cơ quan chức
năng gần nhất ngay khi về đến nơi cư trú để được hướng dẫn cách ly y tế theo
quy định; đồng thời đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Y tế;
- UBND thành phố Phan Thiết;
- Lưu: VT, KGVXNV. (Trình).
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