
UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN LỆ THỦY 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-YT 

V/v bổ sung biện pháp hạn chế  

để phòng, chống dịch Covid-19   
 

Lệ Thủy, ngày  tháng 5 năm 2021 

Kính gửi:   

- Các phòng ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- Các doanh nghiệp, cơ quan Trung ương, tỉnh đóng 

trên địa bàn; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 809/UBND-NCVX ngày 20/5/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc bổ sung biện pháp hạn chế để phòng, chống dịch Covid-

19, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Tạm dừng tiếp nhận người từ các tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh vào địa 

bàn huyện từ 18 giờ ngày 21/5/2021 cho đến khi có thông báo mới(trừ các 

phương tiện vận tải nông sản, hàng hóa thiết yếu vào địa bàn tỉnh, huyện rồi 

quay trở lại ngay và cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. 

Các lái xe thường trú tại huyện Lệ Thủy vận tải nông sản, hàng hóa thiết yếu từ 

các tỉnhBắc Giang và Bắc Ninh, lúc trở về phải khai báo y tế để được cách ly y 

tế phù hợp). 

- Đối với các tổ chức, doanh nghiệp, công ty từ các tỉnh Bắc Giang và Bắc 

Ninh đến làm việc trên địa bàn huyện Lệ Thủy phải có phương án phòng chống 

dịch và được Sở Y tế Quảng Bình đồng ý bằng văn bản. 

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tăng cường vận 

động nhân dân tích cực giám sát, phát hiện, đấu tranh với các trường hợp cố tình 

trốn cách ly, không chịu khai báo hoặc khai báo không trung thực. 

Yêu cầu các phòng ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; các doanh nghiệp, cơ 

quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn; UBND các xã, thị trấnkhẩn trương 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế; 

- TT Huyện ủy;  

- TT HĐND huyện;  

- UBMTTQVN huyện;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- TV BCĐ PC dịch COVID - 19 huyện; 

- Đăng Website UBND huyện; 

- Lưu: VT, YT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 
 

Đặng Đại Tình 
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