
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHƯ THANH 

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

         

 Số:          /UBND-VP 

V/v đề nghị tạo điều kiện hỗ trợ 

Tổ công tác thường trực đón 

công dân từ các tỉnh, thành phố 

phía Nam trở về địa phương. 

           Như Thanh, ngày        tháng 10  năm 2021 

  

Kính gửi: 

      - BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Nghi Sơn; 

    - Chốt kiểm dịch y tế liên ngành Khe nước lạnh. 
         

 

Thực hiện Công điện số 30/CĐ-UBND ngày 05/10/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường quản lý người trở về từ Thành 

phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác để phòng, chống dịch Covid-19, 

UBND huyện Như Thanh đã giao Công an huyện Như Thanh thành lập Tổ công 

tác gồm 03 đồng chí tham gia thường trực tại Chốt kiểm dịch y tế liên ngành Khe 

nước lạnh để đón công dân huyện Như Thanh từ các tỉnh, thành phố phía Nam trở 

về địa phương trong những ngày tới. 

Để công tác đón công dân huyện Như Thanh trở về địa phương được kịp 

thời, chu đáo, an toàn về tính mạng, tài sản của người dân và đảm bảo công tác 

phòng, chống dịch Covid-19, UBND huyện Như Thanh kính đề nghị Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Nghi Sơn, Chốt kiểm dịch y tế liên ngành Khe 

nước lạnh quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt để Tổ công tác 

thường trực của huyện Như Thanh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Kinh phí phụ cấp và các trang thiết bị cần thiết, UBND huyện Như Thanh 

sẽ chỉ đạo hỗ trợ để Tổ công tác hoàn tốt nhiệm vụ. 

Kính mong nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị và đồng chí./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HU, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- BCĐ; TTCH PCD Covid-19 huyện; 

- Công an huyện; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Hoa 
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