
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:        /UBND-VP12 

V/v báo cáo thống kê người nước 

ngoài bị cách ly tại tỉnh do dịch 

bệnh Covid-19 

Nam Định, ngày       tháng   03   năm 2020 

                                          

 

Kính gửi: 

- Sở Y tế; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh; 

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

  Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 1201/LS-QHLS ngày 

20/03/2020 của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao về việc thống kê, tổng hợp danh 

sách người nước ngoài thực hiện cách ly trên địa bàn tỉnh do dịch bệnh Covid-

19, làm cơ sở cho việc trao đổi kịp thời với các cơ quan đại diện nước ngoài tại 

Việt Nam để thực hiện quyền bảo hộ công dân đối với người nước ngoài bị cách 

ly theo đúng quy định. 

 UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tổng hợp, 

thống kê danh sách người nước ngoài đang thực hiện cách ly trên địa bàn do 

dịch bệnh Covid-19 (bao gồm cả hình thức tự cách ly tại chỗ ở) và thường 

xuyên cập nhật, trao đổi khi có thay đổi. Danh sách người nước ngoài nêu rõ 

thông tin cá nhân (họ tên, giới tính, quốc tịch), thời gian, địa điểm và hình thức 

cách ly. Văn bản gửi về UBND tỉnh (qua Phòng Ngoại vụ  - Văn phòng UBND 

tỉnh), bản mềm gửi tới địa chỉ email: dongocmai@namdinh.chinhphu.vn trước 

ngày 27/03/2020./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đ/c Trần Lê Đoài - PCT.UBND tỉnh (để b/c);                   

- CPVP. UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP7, VP12. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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