Trong thi gian cách ly phòng, chng dch Covid-19, UBND thành ph à Nng ã c bit quan tâm, h tr ngi
dân ngoi tnh, tuy nhiên, nhiu ngi có nguyn vng v ni c trú tip tc n nh cuc sng trong bi cnh dch bnh à
Nng còn din bin rt phc tp. Do vy, xét tình hình thc t ti a phng và nhu cu chính áng ca ngi dân ngoi
tnh, UBND thành ph à Nng ã trình Th tng Chính ph cho phép ngi lao ng; hc sinh, sinh viên và ngi
dân ca các a phng khác ang tm trú à Nng c ri à Nng v li ni c trú theo nguyn vng.
Trong khi ch ý kin ca Th tng Chính ph, nhm h tr các i tng nêu trên c tr v a phng, UBND thành ph à
Nng mong mun nhn c s quan tâm phi hp ca UBND các tnh, thành ph trin khai các ni dng sau:
1. kp thi nm bt thông tin, s lng xây dng phng án vn chuyn, t chc cách ly ti a phng, UBND thành ph
à Nng ngh UBND các tnh, thành ph thit lp ng dây nóng và thông báo rng rãi tip nhn thông tin ca
công dân ca a phng ang tm trú à Nng ng ký tr v ni c trú (ng ký qua in thoi, email hoc Cng thông tin
in t theo mu ính kèm). UBND thành ph à Nng s thông báo và h tr ngi các a phng khác ang tm trú à
Nng thc hin vic ng ký.
2. Các tnh thành ph cht s lng ng ký và danh sách hành khách c th; thông báo n UBND thành ph à
Nng bit và thng nht a im tp kt. UBND thành ph à Nng s t chc xét nghim SARS-CoV-2 cho các
công dân, vn chuyn công dân ca tng a phng n a im tp kt ri à Nng.
3. UBND các tnh, thành ph xem xét, b trí phng tin vn chuyn ti im tp kt và t chc ón công dân t à Nng
v a phng m bo úng các quy nh v an toàn phòng, chng dch Covid-19.
UBND thành ph à Nng rt mong nhn c s quan tâm, phi hp h tr kp thi ca U ban nhân dân các tnh,
thành ph.
* u mi liên h thông tin ti thành ph à Nng:
- Bà Phan Th Thúy Linh, Giám c S Lao ng - Thng binh và Xã hi, s in thoi: 0905.192.465;
- Ông Trn Công Nguyên, Phó Giám c S Lao ng - Thng binh và Xã hi, s in thoi: 0905.537.609;
- Ông Võ Vn Tin, Trng phòng Vic làm - An toàn lao ng, S Lao ng - Thng binh và Xã hi s in thoi:
0236.3822.022 hoc 0905.200.025. Email: phongvieclam@danang.gov.vn
Chi tit công vn: Công vn 5553/UBND-LDTBXH
Mu phiu ng ký ính kèm: http://bit.ly/hotrocongdan
TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) 1022 hoc *1022 , min phí phc v
1. Nhn phn ánh, góp ý ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách
3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t
4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ….)
5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.

