
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 11 năm 2021 
  

V/v thực hiện các biện pháp 

hành chính áp dụng trong 

phòng, chống dịch COVID-19 

tương ứng với từng cấp độ 

dịch trên địa bàn thị xã  

 

             

   Kính gửi:  

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

-  Các cơ quan, đơn vị trung ương, tỉnh đóng trên 

địa bàn thị xã; 

- Các Công ty, xí nghiệp trong và ngoài cụm công 

nghiệp trên địa bàn thị xã; 

- UBND các xã, phường. 
 

 

Thực hiện Quyết định số 4531/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định về việc ban hành các biện pháp hành chính trong phòng, chống 

dịch COVID-19 tương ứng với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Bình Định;  

Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các biện 

pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19 tương ứng với từng cấp độ 

dịch trên địa bàn thị xã theo các nội dung tại Quyết định số 4531/QĐ-UBND 

ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định (gửi kèm), các văn bản quy định 

khác có liên quan và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

2. Giao Trưởng phòng Y tế thị xã theo dõi, đôn đốc việc tổ chức triển khai 

thực hiện của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã phường. 

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề 

nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo UBND thị xã (qua Phòng Y tế) để 

chỉ đạo kịp thời. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường 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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