
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN CHÂU 

 

Số: 239/TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Yên Châu, ngày 01 tháng 9 năm 2021 

THÔNG BÁO 

V/v tạm dừng hoạt động Tổ kiểm soát  

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa huyện Yên Châu  

(tại Km 256 tại bản Chai, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu) 

 

 

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La 

nói chung, huyện Yên Châu nói riêng. 

Ngày 18/9/2021, UBND huyện Yên Châu ban hành Quyết định số 

1004/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa huyện Yên Châu; 

Ngày 31/8/2021, UBND tỉnh Sơn La có Công văn số 31/CV-BCĐ về việc 

khởi động lại hoạt động trạm kiểm soát liên ngành trên địa bàn huyện Thuận 

Châu; Nhằm tạo điều kiện cho các phương tiện tham gia giao thông hoạt động 

thuận tiện và tăng cường lực lượng cho các chốt kiểm dịch tại đường Quốc lộ 

6C và các nhà nghỉ do huyện trưng dụng phục vụ lái xe trong, ngoài tỉnh để thu 

mua hàng nông sản và vận chuyển hàng hóa thiết yếu. 

Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu có ý kiến chỉ đạo như sau:  

Tạm dừng hoạt động của Tổ kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên 

địa huyện Yên Châu (tại Km 256 tại bản Chai, xã Chiềng Đông, huyện Yên 

Châu) kể từ 06 giờ ngày 02 tháng 9 năm 2021. 

Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu thông báo để nhân dân và các tổ chức, 

cá nhân được biết để thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                              
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Giao thông vận tải (b/c); 

- Sở Y tế (b/c); 

- UBND các huyện, thành phố; 

- TT. Huyện ủy (b/c); 

- Tổ kiểm soát của huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn;  

- UBND xã Chiềng Đông; 

- Cổng TTĐT huyện;                                                         

- Lưu: VT, VP, Hùng,.... bản. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Lù Văn Cường 
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