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QUYẾT ĐỊNH
Về việc dừng hoạt động các chốt kiểm soát 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠI LỘC
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;
Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm;
Căn cứ Quyết định 1220/QĐ-UBND ngày 09/5/2021của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc thành lập chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19;  
Căn cứ Công văn số 4596/UBND-KGVX ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Hướng dẫn số 6877/HD - UBND ngày 01/10/2021 của UBND 
tỉnh Quảng Nam về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong việc 
quản lý đi lại của người dân từ các tỉnh, thành phố đến tỉnh Quảng Nam và 
ngược lại trong giai đoạn hiện nay;

Xét đề nghị của Công an huyện tại Tờ trình số 1068/TTr-CAH ngày 
30/9/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Dừng hoạt động các chốt kiểm soát, phòng chống dịch bệnh 
Covid-19 trên địa bàn huyện Đại Lộc, gồm:

1. Chốt kiểm soát tại đường Hùng Vương, khu An Đông, thị trấn Ái 
Nghĩa;  

2. Chốt kiểm soát tại đường ĐH3.ĐL đoạn thuộc thôn 3, xã Đại Hòa (giáp 
ranh thôn 2, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn);

3. Chốt kiểm soát tại tổ 7, thôn Đông Phú, xã Đại Hiệp giáp thôn Phú Sơn 
Nam, xã Hòa Khương; 

4. Chốt kiểm soát tại tổ 6, thôn Đông Phú, xã Đại Hiệp; 
5. Chốt kiểm soát tại  tổ 1, thôn Phú Hải, xã Đại Hiệp.
Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Công an 

huyện, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ 
tịch UBND các xã, thị trấn liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.



Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh;
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, MT, đoàn thể;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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