
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /UBND-VX Hoài Nhơn, ngày         tháng 10 năm 2021 

   V/v tăng cường công tác 

phòng, chống dịch 

COVID-19 trên  

địa bàn thị xã 

 

 

 Kính gửi:  

  - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã; 

- UBND các xã, phường. 
 

 

Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định đang 

diễn biến rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. 

Để chủ động thực hiện các biệp pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo 

quy định; UBND thị xã khuyến cáo người dân trên địa bàn thị xã không nên đến 

các địa phương: thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn, huyện Phù Cát, Tuy 

Phước,... khi chưa thật sự cần thiết; trường hợp đến, về phải đến ngay Trạm Y tế 

xã, phường nới cư trú để khai báo y tế theo quy định. 

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể 

thao, UBND các xã, phường thông báo trên Đài truyền thanh  cho Nhân dân 

biết, thực hiện. 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND các xã, phường phối 

hợp tổ chức triển khai thực hiện./. 

 Nơi nhận:     
- Như trên; 

- TT Thị ủy (báo cáo); 

- TT HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã;  

- Lưu: VT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Hữu Thảo 
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