
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Số:  3742  /UBND-CT     Thừa Thiên Huế, ngày  09 tháng 5 năm 2021 

V/v thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 liên quan đến 

hoạt động kinh doanh xăng dầu    

 

                              

 

Kính gửi:  

- Sở Công Thương; 

- UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế. 

 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nguy cơ lây 

nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài vào địa phương rất cao, để công tác phòng, chống 

dịch có hiệu quả; theo đề nghị của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

tỉnh tại cuộc họp ngày 07/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Công Thương chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh xăng 

dầu trên tuyến Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh tăng cường tuyên truyền, 

nhắc nhở khách hàng, nhân viên thường xuyên thực hiện biện pháp phòng 

chống dịch Covid-19 (đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu, rửa tay, sát 

khuẩn,…), thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn bằng dung dịch tẩy rửa tại 

các khu vực xung quanh; đồng thời có biện pháp quản lý hành khách trên các 

phương tiện giao thông khi dừng đỗ; nghiêm cấm việc bốc dỡ hàng hóa và nhận 

trả khách tại các cửa hàng xăng dầu. 

2. Tạm dừng hoạt động các cửa hàng bán đồ lưu niệm, đặc sản trên tuyến 

Quốc lộ 1A trên địa bàn tỉnh để đảm bảo phòng dịch từ 12h00 ngày 09/5/2021, 

UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo UBND các phường, xã, trị 

trấn, các lực lượng tổ chức triển khai nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- VP UBND: CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, CT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

Nguyễn Thanh Bình 
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