
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƢƠNG KHÊ 

 

Số: 1261/UBND-YT 

V/v tăng cường phòng, chống dịch 

trên phương tiện vận tải hành khách 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Hương Khê, ngày 26 tháng 6 năm 2021 

 
 

                      Kính gửi:  

- Các phòng, ngành: Y tế, Kinh tế - Hạ tầng, Công an, 

Trung tâm Y tế huyện;  

- Ủy ban nhân dân xã, thị trấn: Hương Trạch, Phúc 

Trạch, Hương Trà, Thị Trấn, Hương Long, Hương Bình, 

Phúc Đồng, Hà Linh, Điền Mỹ. 
 

 
 

Thực hiện Văn bản số 4042/UBND-VX1 ngày 25/6/2021của UBND tỉnh về 

việc tăng cường phòng, chống dịch trên phương tiện vận tải hành khách, Ủy ban 

nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ngàn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nêu trên 

triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, UBND 

các xã, thị trấn liên quan tăng cường, kiểm tra, giám sát và yêu cầu các nhà hàng 

ăn uống, điểm dừng nghỉ phục vụ xe vận tải hành khách đường dài trên địa bàn 

chấp hành, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định phòng, chống dịch; kiên 

quyết dừng hoạt động đối với nhà hàng, điểm dừng nghỉ vi phạm các quy định 

phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Công an huyện chủ trì, phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Công an 

tỉnh, phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm Y tế huyện tăng cường kiểm tra các 

phương tiện vận tải hành khách khi đi đến tạm dừng nghỉ trên địa bàn huyện để 

đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

3. UBND các xã, thị trấn nêu trên chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng 

cường, kiểm tra, giám sát và yêu cầu các nhà hàng ăn uống, điểm dừng nghỉ phục 

vụ xe vận tải hành khách trên địa bàn chấp hành, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các 

quy định phòng, chống dịch; kiên quyết dừng hoạt động đối với nhà hàng, điểm 

dừng nghỉ vi phạm các quy định phòng, chống dịch Covid-19. 

Yêu cầu các phòng, ngành, đơn vị, địa phương liên quan triển khai, thực hiện 

nghiêm túc./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế; 

- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh; 

- Ban chỉ đạo PCD Covid-19 huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ngành, đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT, YT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                        CHỦ TỊCH 

 
 

 

  Ngô Xuân Ninh 
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