
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-VX Hoài Nhơn, ngày     tháng 3 năm 2020 

V/v thực hiện khai báo 

thông tin 
 

                                                                         

                                     

                                   Kính gửi:   

           - Phòng Quản lý đô thị, Phòng Y tế huyện; 

            - Hợp tác xã vận tải Hoài Nhơn, Bến xe khách 

Bồng Sơn, Xe buýt Tam Quan – Quy Nhơn, Ga 

Bồng Sơn, Ga Tam Quan; 

 - UBND các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, 

Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 20/3/2020 của Chủ tịch UBND huyện về việc tiếp 

tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. 

Để tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa 

bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

1. Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid – 19 đối với các đơn vị vận tải, nhà ga, bến xe, nhà xe 

vận tải khách trên địa bàn huyện. Thực hiện vệ sinh phòng dịch, tiêu độc, khử 

trùng xe đến, xe đi và tại khu vực bến bãi, nơi đậu xe, sân ga, …; nhắc nhở, tạo 

điều kiện để hành khách thực hiện đúng các quy định về phòng dịch.    

2. Giao Phòng Quản lý đô thị huyện chủ trì, phối hợp các cơ quan liên 

quan và UBND các xã, thị trấn làm việc với các đơn vị vận tải, nhà xe vận tải 

khách trên địa bàn huyện, triển khai thực hiện nghiêm túc việc khai báo thông 

tin về khách đến địa bàn theo nhật ký hành trình chuyến xe (có mẫu kèm theo). 

Thực hiện đúng quy định việc quản lý thông tin và báo cáo cấp trên khi có yêu 

cầu. 

3. Giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan 

làm việc với các chủ phương tiện để thống nhất, đề xuất cho UBND huyện huy 

động, trưng dụng phương tiện khi có yêu cầu. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

   
Nơi nhận: 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
- Như trên;  

- TT. Huyện ủy (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng VHTT, Trung tâm Y tế; 

- Lưu VT.  

 

 

 

 
Trương Đề 
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