
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 thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 tại các trạm dừng 

nghỉ, cửa hàng kinh doanh, bán 

lẻ xăng dầu trên địa bàn thị xã 

 

 
Kính gửi: 

- Phòng Kinh tế; 

- Công an thị xã Hoài Nhơn; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

 

 Ngày 17/7/2021, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 969/TTg-KGVX 

áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi 19 tỉnh, thành phía Nam; tại 

Khánh Hòa, Phú Yên, Đà Nẵng, Quảng Ngãi… dịch COVID-19 tiếp tục diễn 

biến phức tạp, số ca lây nhiễm trong cộng đồng chưa được kiểm soát, vẫn đang 

tiếp tục tăng nhanh. Hiện nay, trên địa bàn thị xã có tài xế xe tải, xe khách ngoài 

địa phương vào đậu đỗ lưu trú, vào đổ xăng, dầu tại trạm dừng nghỉ, cửa hàng 

xăng dầu; xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 bị dương tính. Để 

khắc phục và ngăn ngừa tình trạng nêu trên; Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu: 

 1. Chủ tịch UBND các xã, phường: 

- Chỉ đạo Công an xã, phường làm việc các trạm dừng nghỉ, cửa hàng 

kinh doanh, bán lẻ xăng dầu trên địa bàn yêu cầu có bản cam kết chỉ cho xe tải, 

xe khách vào đổ xăng, dầu khi có giấy chứng nhận xét nghiệm test nhanh kháng 

nguyên SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực trong 72 giờ (03 ngày) và cung cấp 

đầy đủ thông tin (biển kiểm soát, số lượng người trên xe, nơi đi, nơi đến); tuyệt 

đối không cho xe ô tô lưu trú tại cơ sở mình; đồng thời thực hiện nghiêm túc các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở mình, nhất là thực hiện “5K”, 

phải tiêu độc, khử trùng cơ sở 2 lần/ngày, phân luồng xe ra vô đảm bảo biện 

pháp xếp hàng, đổ xăng dầu theo thứ tự, giữ khoảng cách giữa các xe; lập nhật 

ký theo dõi và cung cấp đầy đủ thông tin của các xe tải, xe khách vào đổ xăng 

dầu (biển kiểm soát, số lượng người trên xe, thời gian đến cửa hàng, nơi đi, nơi 

đến), báo cáo hàng ngày qua đường dây nóng Zalo của UBND xã, phường. 

- Lập thủ tục xử lý nghiêm theo quy định pháp luật về phòng chống, dịch 

bệnh COVID-19 đối với doanh nghiệp, cá nhân vi phạm, làm phát tán, lây lan 

dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng. 

2. Công an thị xã nghiêm túc thực hiện công tác kiểm tra y tế tại chốt đèo 

Vĩnh Tuy và thôn Gia An Đông, xã Hoài Châu Bắc; tiếp tục tăng cường phối 



hợp Cảnh sát Giao thông tỉnh, Thanh tra Giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải 

thường tuần tra, kiểm soát dọc tuyến Quốc lộ 1A nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử 

lý nghiêm các xe khách, xe tải đường dài dừng, đậu đỗ dọc tuyến không đảm 

bảo các quy định phòng chống dịch, có nguy cơ xâm nhập vào địa bàn thị xã.  

3. Phòng Kinh tế tăng cường phối hợp UBND các xã, phường kiểm tra, 

hướng dẫn các trạm dừng nghỉ, cửa hàng kinh doanh, bán lẻ xăng dầu trên địa 

bàn thị xã thực hiện đúng quy định pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19; 

yêu cầu các doanh nghiệp tổ chức test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho 

công nhân/người lao động làm việc tại các trạm dừng nghỉ, cửa hàng kinh 

doanh, bán lẻ xăng dầu theo quy định. Báo cáo kết quả trước 16 giờ 00 hàng 

ngày về UBND thị xã (qua Văn phòng HĐND và UBND thị xã).  

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã;  

- UBND thị xã; 

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

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Chung 
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