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Số:             /QĐ-UBND 
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Hải An, ngày       tháng 11 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc dừng hoạt động các Tổ kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại 

các bãi xe, bến cảng, bến thủy nội địa, chợ đầu mối trên địa bàn quận Hải An 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

 Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; 

 Căn cứ tình hình, diễn biến của dịch bệnh Covid-19; 

 Căn cứ Thông báo số 484/TB-UBND ngày 01/11/2021 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng 

ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố tại cuộc họp trực tuyến 

với các quận, huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 

thành phố; 

 Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân quận về việc thành lập Tổ 

kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại các bãi xe, bến cảng, bến thủy nội 

địa, chợ đầu mối trên địa bàn quận: số 1480/QĐ-UBND ngày 20/7/2021; số 

1550, 1551/QĐ-UBND ngày 23/7/2021; số 1595/QĐ-UBND ngày 29/7/2021; số 

1606/QĐ-UBND ngày 02/8/2021; số 1655/QĐ-UBND ngày 11/8/2021; số 

1659/QĐ-UBND ngày 14/8/2021; 

 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân quận.  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Dừng hoạt động các Tổ kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 tại 17 bãi xe, 11 bến cảng, 02 bến thủy nội địa và chợ đầu mối Nam Hải trên 

địa bàn quận thành lập  theo các Quyết định của Ủy ban nhân dân quận:  

 - Các Quyết định số 1550, 1551/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 về việc thành 

lập Tổ công tác liên ngành kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại các cảng, bến 

bãi khu vực biên giới biển thuộc địa bàn các phường Đông Hải 1, Đông Hải 2, 

quận Hải An. 
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 - Các Quyết định: số 1595/QĐ-UBND ngày 29/7/2021, số 1606/QĐ-

UBND ngày 02/8/2021, số 1655/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 về việc thành lập 

các Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại các bãi xe trên địa bàn các 

phường Đông Hải 1, Đông Hải 2, quận Hải An. 

 - Quyết định số 1659/QĐ-UBND ngày 14/8/2021 về việc thành lập 11 

Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại các bến cảng trên địa bàn quận 

Hải An. 

 - Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 về việc thành lập Tổ 

công tác kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ Nam Hải, phường Nam 

Hải, quận Hải An. 

 Điều 2. Các Tổ kiểm soát tại các bãi xe, bến cảng, bến thủy nội địa, chợ 

đầu mối trên địa bàn quận dừng hoạt động kể từ 18h00' ngày 01/11/2021; thu 

dọn, di chuyển, bảo quản vật tư, trang thiết bị, điều kiện làm việc, sinh hoạt,…để 

thực hiện nhiệm vụ khi có chỉ đạo. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ 18h00' ngày 01/11/2021. 

 Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Thủ 

trưởng các đơn vị liên quan và Tổ trưởng các Tổ kiểm soát phòng, chống dịch 

Covid-19 tại các bãi xe, bến cảng, bến thủy nội địa, chợ đầu mối trên địa bàn quận 

căn cứ quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND thành phố (để báo cáo); 

- BCH Bộ đội Biên phòng Hải Phòng; 

- Công an thành phố; 

- Thành đoàn Hải Phòng; 

- TTQU, TT HĐND quận; 

- CT, các PCT UBND quận; 

- Các đ/c Ủy viên BTV Quận ủy; 

- Các đ/c Ủy viên UBND quận; 

- BCĐ phòng, chống dịch quận; 

- Công an quận; 

- Đoàn TN quận; 

- Đồn BP Tràng Cát; 

- ĐU, UBND các phường; 

- C, các PCVP; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 
 

Dương Đình Ổn 
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