
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:1884 /UBND-KT&HT 

Về việc tăng cường công tác phòng 

chống dịch Covid-19 tại các cơ sở 

kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, điểm 

dừng xe trên tuyến đường QL 1A 

qua địa bàn huyện 

Cẩm Xuyên, ngày  26  tháng 6  năm 2021 

  

                          Kính gửi:   

                                         - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Các cửa hàng kinh doanh xăng dầu; 

- Các nhà hàng, quán ăn dọc đường Quốc lộ 1A.   
 

Hiện nay tuy dịch bệnh Covid-19  tại Hà Tĩnh đã nằm trong kiểm soát nhưng 

vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ do lưu thông Bắc- Nam qua tuyến QL1A, việc vận 

chuyển người, hàng hóa giữa các địa phương từ vùng có dịch qua địa bàn huyện. 

UBND huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có tuyến đường Quốc lộ 1A 

đi qua triển khai kịp thời các biện pháp chỉ đạo, quản lý chặt chẽ các quán ăn, cửa 

hàng xăng dầu, điểm dừng đỗ xe trên tuyến đường Quốc lộ 1A  thuộc địa phận mình 

quản lý chấp hành nghiêm các nội dung sau: 

 1. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 theo quy 

định tại Quyết định 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia 

về phòng chống dịch bệnh Covid-19;  Yêu cầu các cơ sở có cam kết về đảm bảo 

các quy định phòng chống dịch Covid-19 tại cơ sở và thực hiện nghiêm các quy 

định “5K” của Bộ T tế,  tiến hành khai báo y tế điện tử tại hệ thống 

https://tokhaiyte.vn hàng ngày, cài đặt phần mềm Bluezone trên điện thoại đối với 

chủ cơ sở và nhân viên có điện thoại thông minh. 

2. Khi có xe từ các vùng có dịch vào nhà hàng, quán ăn, trạm xăng của mình, 

yêu cầu các đơn vị thông báo đến số điện thoại đường dây nóng của ban chỉ đạo 

phòng chống dịch Covid-19 của huyện ( 0912369731) để được hướng dẫn phương 

án kịp thời trong phòng chống dịch. 

Yêu cầu các địa phương, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả  

về UBND huyện (qua phòng Kinh tế & Hạ tầng) chậm nhất trong ngày 28/6/2021./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- BCĐ phòng, chống Covid-19 huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện 

- Lưu: VT, KT&HT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 Phạm Hoàng Anh 
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