ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 7066 /UBND-VX1

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng10 năm 2021

V/v hoat động chốt kiểm soát người
và phương tiện thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỎA TỐC

Kính gửi:
- Các sở, ngành: Giao thông vận tải, Công an, Y tế;
- UBND thị xã Kỳ Anh và các huyện: Kỳ Anh,
Hương Khê, Hương Sơn, Đức Thọ, Nghi Xuân.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 3790/SGTVT-QLHT
ngày 23/10/2021 về việc duy trì và dỡ bỏ một số vị trí chốt kiểm soát người và
phương tiện phòng chống dịch COVID-19; căn cứ Nghị quyết số 128/NQCP ngày
11/10/2021 của Chính phủ Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm
soát hiệu quả dịch COVID-19" và tình hình dịch trên địa bàn tỉnh;
Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Thống nhất chủ trương tiếp tục duy trì 02 chốt kiểm soát thực hiện công
tác kiểm soát người, phương tiện và dỡ bỏ tạm thời các vị trí chốt thực hiện công
tác kiểm soát người, phương tiện trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Sở Giao thông
vận tải tại Văn bản nêu trên; thời gian thực hiện từ 12 giờ ngày 24/10/2021.
2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các
ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng
quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh VP, PCVP Trần Tuấn Nghĩa;
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, VX1.
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