
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 7 năm 2021 
V/v tăng cường kiểm tra các 

phương tiện giao thông khi 

vào tỉnh Bình Định phòng, 

chống dịch Covid-19 

 

 

 

 

 Kính gửi:  

- Ủy ban nhân tỉnh Bình Định; 

- Ban Chi đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. 

   

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 tỉnh ta đang diễn biến theo chiều 

hướng xấu, số ca nhiễm những ngày gần đây tiếp tục tăng. Ngành chuyên môn xác 

định nguồn lây dịch bệnh Covid-19 chủ yếu từ các lái xe đường dài, bà con nhân 

dân về từ Thành phố Hồ Chí Minh và những vùng có dịch. 

Thời gian qua, được sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, UBND thị xã Hoài Nhơn đã thành lập 

các chốt kiểm soát dịch Covid-19, trong đó có chốt tại thôn Gia An Đông, xã 

Hoài Châu Bắc, là chốt phía Bắc của tỉnh Bình Định trên tuyến quốc lộ 1A, thực 

hiện nhiệm vụ bắt buộc các lái xe phải khai báo y tế, đồng thời tiến hành xét 

nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho các lái xe về địa bàn tỉnh 

Bình Định, đi ngang qua Bình Định. Điều này có nguy cơ rất cao làm tăng số ca 

nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn, tạo áp lực lớn cho công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 của tỉnh. Hơn nữa, qua thông tin đại chúng, hiện nay các tỉnh thành 

trong cả nước đều thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 

tự nguyên cho người dân. 

Do đó, kính đề nghị UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

tỉnh Bình Định cho chủ trương yêu cầu tất cả các lái xe qua địa bàn tỉnh bắt buộc 

phải có Giấy xác nhận test nhanh âm tính với SARS-CoV-2, nếu không có thì buộc 

quay đầu xe. Riêng đối với lái xe về Bình Định thì thực hiện xét nghiệm test nhanh 

kháng nguyên SARS-CoV-2 âm tính tại chốt kiểm soát trước khi về địa bàn (nếu 

không có Giấy xác nhận còn giá trị). 

Kính đề nghị UBND tỉnh, Ban Chi đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh 

quan tâm./. 

 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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