
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THỊ XÃ HOÀI NHƠN  

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

  

Số:            /UBND-TH Hoài Nhơn, ngày         tháng 7 năm 2021 
  

V/v tăng cường kiểm tra 

nghiêm ngặt người và phương 

tiện qua chốt kiểm dịch y tế 

 

 

 

 

Kính gửi:  

- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

 

  

 Theo dự báo trong những ngày đến; các tỉnh, thành phố sẽ tổ chức phong 

tỏa trên diện rộng để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; 

nhất là các thành phố lớn. Do đó,  người và phương tiện ở các nơi về thị xã Hoài 

Nhơn rất nhiều. 

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

hiệu quả. Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường 

(Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các xã, phường) và thành 

viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã tăng cường chỉ đạo chốt 

chặn 24/24h, kiểm tra nghiêm ngặt người và phương tiện qua các chốt kiểm dịch 

y tế thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch COVID-19; kịp thời phát hiện 

và ngăn chặn tuyệt đối người từ vùng dịch về địa phương khi không đảm bảo 

các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định pháp luật. Đồng 

thời, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động Tổ phòng, chống dịch COVID-19 

cộng đồng ở thôn (khu phố) phát hiện người từ vùng dịch về địa phương kịp thời 

báo cáo để kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.    

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường; thành viên Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 thị xã triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND;  

- UBND thị xã; 

- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 thị xã; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Phạm Văn Chung 
 

KHẨN 
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