
UY BAN NHAN DAN 
T!NH  QUANG TRI 

si  :3621/i'uBND-VX 
V/v Kim soát nguii tir các vüng djch 

den tinh Quáng Trj bang dung sat 

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 1p -Tir do - Hnh phüc 

Quáng Trj, ngày Q9 tháng nám 2020 

KInh gi:ri: 
- Tong Cong ty dixng st Vit Nam; 
- Các Sâ: Y t& Giao thông vn tãi, Thông tin và Truyn thông; 
- Bô Chi huy Quan sir tinh, Cong an tinh; 
- Dài Phát thanh - Truyn hInh tinh, Báo Quáng Trj; 
- UBND các huyn, thj xa, thành ph; 
- Các Ga: Dông He., Sa Lung, Tiên An, Ha Thanh, 
Quâng Trj, Diên Sanh, M Chánh. 

Thirc hin chi dao cüa Thu tixàng ChInh phü và Ban Chi d?o  Quc gia 
phông, chng djch Covid-19 v cong tác phông, chng djch Covid-19; can cir yêu 
cu, nhim viii v phOng ch6ng djch bnh trên dja bàn tinh và d nghj cüa S& Giao 
thông vn tâi t?i  Cong van so 1992/SGTVT-VT ngày 09/8/2020 v phucrng an 
kim soát nguii ttr các vilng dlch  dn tinh Quâng Trj bng dtthng sit, 

UBND tinh Quáng Trj có kiên nhu sau: 

1. D nghj Tng Cong ty du&ng st Vit Nam có phisong an quãn 1, giám 
sat y t và thông báo cho hành khách t1r các vüng có djch phái khai báo y t truc 
khi thirc hin di chuyn vào dja bàn tinh Quáng Trj dê phi hçip thirc hin cong tác 
phOng, chng djch Covid-19 theo quy djnh. 

2. Giao UBND thành ph Dông H, UBND thj xä Quãng Trj ye. UBND các 
huyn Vinh Linh, Gio Linh, Hâi Lang chU trI, phi hcTp vfii các Ga dithng sat dóng 
trén dja bàn quán 1 (Ga Dóng Ha thuc thành pho' Dóng Ha, Ga Sa Lung và Ga 

Tiên An thu$c huycn Viih Linh, Ga Ha Thanh thuç3c huyn Gb Linh, Ga Qudng 

Trj thu5c thj xd Quáng Trj, Ga Diên Sanh và Ga M9 Chánh thu5c huyn Hái 
Lang) chi do 1irc lucing chuc nãng chn tt Ce. CáC 1i ra cüa các ga nêu trên d 
kim tra, kim soát cht chê hành khách. Nêu phát hin ngi.rñ tr các vüng có djch 
dn Quãng Trj thi phái thirc hin phân 1oi và t chtrc cách ly phü hçp ngay san khi 
xuOng ga. 
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3. Giao Cong an tinh, Bô ChI buy Quân sr tinh phi hçip vOi UBND các 

huyn, thj xa, thành ph chi dao kim tra, giám sat vic chp hành cüa t chirc, cá 

nhân trong vic th%rc hin các ni dung ô miic 2 van bàn nay. 

4. Giao S Thông tin và Truyn thông, Dài Phát thanh - Truyn hInh tinh, 

Báo Quáng Trj thông tin, tuyên truyn các ni dung a mic 2 van bàn nay. 

Yêu cu các cci quan, don vj, dja phtrang lien quan trin khai thxc hin./. 

Nii ,zhân: 
- Nhi.r trén; 
- B Giao thông vn tài; 
- Chü tich và PCT UBND tinh; 
- Liru: VT, VX. 
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