
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐẠI LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan
V/v di chuyển qua lại giữa huyện Đại 

Lộc và thị xã Điện Bàn

#DiaDiemNgayBanHanh

                Kính gửi:  
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể;
- Các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa 
bàn huyện;
- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh 
trên địa bàn huyện Đại Lộc;
- UBND các xã, thị trấn.

Hiện nay thị xã Điện Bàn đang thực hiện áp dụng các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ 
tướng Chính phủ. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 
huyện phù hợp với tình hình mới, UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Dừng thực hiện các quy định tại Công văn số 5256/UBND-VP ngày 
15/9/2021 của UBND huyện Đại Lộc về việc siết chặt công tác phòng, chống 
dịch Covid-19.

2. Đối với việc đi lại giữa huyện Đại Lộc và thị xã Điện Bàn:
Yêu cầu người dân, công nhân, học sinh và cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động thực hiện việc di chuyển đúng nguyên tắc “một cung đường, hai 
điểm đến” và thực hiện nghiêm quy định 5K trong phòng chống dịch bệnh 
Covid-19.

3. Công an huyện chủ trì, phối hợp với UBND thị trấn Ái Nghĩa tiếp tục 
thực hiện tốt công tác quản lý tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại đường 
Hùng Vương, khu An Đông, thị trấn Ái Nghĩa; kiểm soát y tế, xác định lịch 
trình hoạt động của tất cả người và phương tiện đi vào địa bàn huyện, nhất là 
người đi về từ vùng dịch.

Yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, các 
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện./.

 (Gửi kèm theo: Công văn số 5256/UBND-VP ngày 15/9/2021 của UBND huyện Đại Lộc).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- CPVP;
- UBND thị xã Điện Bàn (t/báo);
- Lưu VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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