
ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

  HUYỆN HẬU LỘC                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /QĐ- UBND                               Hậu lộc, ngày      tháng 12 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc dừng hoạt động của chốt kiểm soát cầu De  

 thuộc tỉnh lộ 526, xã Minh Lộc huyện Hậu Lộc 

 
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN HẬU LỘC 

 

Căn cứ Luật Tổ Chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Phòng, chống truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính 

phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch Covid-19”; 

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế hướng 

dẫn về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 

năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; 

Căn cứ Quyết định số 4399/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 2931/QĐ-UBND ngày 8/12/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện Hậu Lộc về thành lập chốt kiểm soát cầu De để  phòng, chống 

dịch Cvid-19 trên địa bàn huyện Hậu Lộc; 

Theo đề nghị của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Dừng toàn bộ hoạt động của Chốt kiểm soát cầu De  tại quyết 

định số 2931/QĐ-UBND ngày 8/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc 

về thành lập chốt kiểm soát cầu De để  phòng, chống dịch Cvid-19 trên địa bàn 

huyện Hậu Lộc; 

 Thời gian thực hiện: kể từ 21 giờ 00 phút ngày 27 tháng 12 năm 2021. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực theo thời gian quy định tại điều I quyết định 

này. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - 

Kế hoạch, Y tế; Trưởng Công an  huyện; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự 



2 

 

huyện; Giám đốc Trung tâm y tế huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn,Thủ 

trưởng các ngành, đơn vị có liên quan , các thành  viên có tên tại quyết 2391/QĐ-

UBND ngày 8/12/2021 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:                                                                                         KT. CHỦ TỊCH 
- Như điều 4 QĐ;                 PHÓ CHỦ TỊCH 
- TTr..HU, HĐND, UBND huyện(để B/c); 

- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu VT, VP.                
 
 

                                                                                 Vũ Thị Hà 
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