ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THỌ TIẾN

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

Số: 97/TTr- UBND

Thọ Tiến ngày 07 tháng 9 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị cho công dân đi từ địa phương đang thực hiện giãn cách xã
hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ về địa bàn xã được cách ly y tế tại nhà

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Thực hiện Công điện số 22/CĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh
Thanh Hóa về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên
địa bàn tỉnh Thanh Hóa trước diễn biến mới của dịch.
Thực hiện Công văn số 4187/UBND-YT ngày 19/7/2021 của UBND huyện
Triệu Sơn về việc áp dụng biện pháp cách ly tập trung đối với người từ các tỉnh
thực hiện giãn cách xã hội.
Ngày 07/9/2021 UBND xã Thọ tiến nhận được tin báo có 02 công dân
( cùng 1 hộ gia đình) đi từ Bệnh viện Đa khoa Hợp lực, tỉnh Thanh Hóa về đến
địa phương, gồm:
1. Bà Nguyễn Thị Thành, sinh năm 1956 (Mẹ) – Bệnh nhân
2. Ông Trịnh Văn Tài, sinh năm 1978 ( con)
Hộ khẩu thường trú: Thôn 4, xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh
Hóa
Các công dân trên về có nguyện vọng và đã làm giấy đề nghị được cách ly
y tế tại hộ gia đình ông Trịnh Văn Tài tại Thôn 4, xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn,
tỉnh Thanh Hóa.
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của xã đã kiểm tra hộ gia đình ông Trịnh
Văn Tài đủ điều kiện cách ly tại hộ gia đình theo quy định.

UBND xã Thọ Tiến đề nghị UBND huyện quyết định cách ly y tế tập trung
tại nhà đối với cả hộ gia đình gồm:
1. Ông Trịnh Văn Tài, sinh năm 1978 ( Chủ hộ)
2. Bà Kiều Thị Thanh, sinh năm 1980 (vợ)
3. Cháu Trịnh Kiều Tuệ Nhi, sinh năm 2010 ( con)
4. Cháu Trịnh Kiều Tuệ Lâm, sinh năm 2014 ( Con)
5. Bà Nguyễn Thị Thành, sinh năm 1956 ( Mẹ) - là bệnh nhân
Vậy đề nghị UBND Huyện xem xét quyết định theo quy định trong phòng,
chống Dịch COVID-19./.
Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP UBND xã.
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