
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 6 năm 2021 

V/v tiếp tục thực hiện một 

số biện pháp khẩn cấp  

phòng, chống dịch Covid-

19 trên địa bàn thị xã 

 

 

 

 

 Kính gửi:  

  - Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã; 

- Trưởng Công an thị xã; 

- Chủ tịch UBND các xã, phường: Hoài Đức, 

Bồng Sơn, Hoài Tân, Hoài Thanh Tây, Hoài Hảo, 

Tam Quan, Tam Quan Bắc và Hoài Châu Bắc. 
 

 

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp tại một 

số tỉnh giáp với tỉnh ta (Gia Lai, Phú Yên,…). Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch 

UBND tỉnh tại Công văn số 3711/UBND-VX ngày 24/6/2021 về việc tiếp tục thực 

hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Chủ 

tịch UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thị xã, Chủ tịch 

UBND các xã, phường ngoài việc tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 

967/UBND-VX ngày 24/6/2021, Công văn 971/UBND-VX ngày 24/6/2021 của 

UBND thị xã về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp khẩn cấp  phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã và các văn bản khác có liên quan, tiếp tục chỉ 

đạo, triển khai thực hiện ngay nhiệm vụ sau:  

1. Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát dọc 

các tuyến quốc lộ 1A cũ và mới trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn kể từ 12 giờ ngày 

25/6/2021 cho đến khi có thông báo mới của UBND thị xã.  

2. Giao Chủ tịch UBND các xã, phường hướng dẫn cụ thể, đồng thời yêu 

cầu các cơ sở trên địa bàn có cam kết thực hiện và treo bảng tạm dừng hoạt động. 

Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã, Chủ tịch UBND các xã, 

phường phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Thị ủy (báo cáo);  

- TT. HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBMTTQ Việt Nam thị xã ; 

- Ban Tuyên giáo, Dân vận Thị ủy; 

- TV Ban Chỉ đạo Covid-19 thị xã; 

  - Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Trần Hữu Thảo 
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