
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ ĐÔNG HÒA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /UBND-TH 

V/v tìm người có mặt tại địa điểm 

nguy cơ trên địa bàn thị xã Đông Hòa 

(số 5) 

Đông Hòa, ngày         tháng 7 năm 2021 

 

 

                                                Kính gửi:  

                                                          - Các cơ quan, đơn vị thị xã; 

                                                          - UBND các xã, phường. 

 Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, UBND thị xã 

Đông Hòa yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường thông báo đến cán bộ, 

công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn thị xã từng có mặt tại các địa điểm: 

1. Quán ăn sáng tại nhà bà Trần Thị Ngân, khu phố Phú Thọ, phường Hòa 

Hiệp Trung: Từ ngày 19/6/2021 đến ngày 23/6/2021. 

2. Chợ Phú Thọ 3, phường Hòa Hiệp Trung: Thời gian khoảng 08 giờ 00 phút 

đến 08 giờ 30 phút, từ ngày 19/6/2021 đến ngày 28/6/2021. 

3. Quầy thuốc tây tên Phúc (tại chợ Phú Thọ 3): Thời gian khoảng 14 giờ 00 phút, 

ngày 29/6/2021. 

4. Cảng cá Hòn Rớ, Khánh Hòa: Thời gian khoảng 06 giờ 30 phút đến khoảng 

14 giờ 00 phút, từ ngày 18/6/2021 đến ngày 24/6/2021. 

5. Chợ Tuy Hòa: Thời gian khoảng 14 giờ 00 phút đến khoảng 16 giờ 30 phút, 

từ ngày 18/6/2021 đến ngày 24/6/2021. 

6. Y tá tên Dự tại khu phố Phú Lạc, phường Hòa Hiệp Nam: Thời gian từ ngày 

25/6/2021 đến ngày 29/6/2021. 

7. Cảng cá Phú Lạc, phường Hòa Hiệp Nam: Thời gian khoảng 17 giờ 00 phút, 

từ ngày 27/6/2021 đến ngày 28/6/2021. 

Đề nghị liên hệ ngay với Trạm Y tế xã, phường nơi cư trú để khai báo y tế 

hoặc đường dây nóng Sở Y tế Phú Yên số 0963391414, 0834291679 hoặc số đường 

dây nóng Trung tâm Y tế thị xã Đông Hòa 0963151414 để được hướng dẫn phòng, 

chống dịch COVID-19. 

 Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                 
- Như trên; 

- Sở Y tế;    

- Thường trực Thị ủy; 

- Thường trực HĐND thị xã;  

- Chủ tịch, PCT UBND thị xã;     

- UBMTTQVN thị xã;                                  

- Chánh, PCVP HĐND và UBND thị xã;               

- Lưu: VT, TH(T-M).           

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hồng 
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