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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
HUYN  NAM  GIANG Dc 1p - Ty do -  Hnh phác  

S: 4/UBND-VX Nam Giang, ngày tháng 7 nãm 2020 

V/v h trci !Lc lucrng phçic vi cong 
tác chôt chan, kiêrn soát phOng, 
chông djch Covid-19 trên dja bàn 
huyn Nam Giang 

- Giárn doe Cong an tinh Quâng Nam; 
- Phông CSGT du'ô'ng b - dithng sàt/Công an tinh Quâng Nam. 

Thuc hiên kin chi dao cüa Phó Chü tjch UBND tinh Quâng Nam Trân 
Van Tan ti Thông báo so 275/TB-UBND ngãy 28/7/2020 ye Phixang an thânh Ip 
các chôt chän phông, chông dich bênh Covid-19, UBND huyn Nam Giang dâ 
thành 1p 02 Chôt kiêm soát phông, chông djch bnh Covid-19 trên dja bàn huyn 
nãrn trên Quôc 1 14B và ththng Ho ChI Mirth; tuy nhiên, trong qua trInh tác 
nghiêp, Chôt kiêm soát phông, chông dich nàrn trên Quôc 1 14B, dtr&ng Ho ChI 
Minh thuôc dja phn huyên Nam Giang có nay sinh nhting van dê khó khän sau: (V 
Phxang tin lu'u thông trên Quôc lo 14B, duyng Ho ChI Minh vOi lu'u lu'çing và sO 
1trçng ngue'i rat 1n cho nên rat khó dê kiêrn soát; ('ii) Mt khác, lirc lucing CSGT 
Cong an huyn Narn Giang không cO chüc näng tuân tra, kiêm soát trên Quôc 1 
14B vã ththng Ho ChI Minh; do vây, không the düng các phu'ng tin 0 to, xe tài, 
xe khách,... dê kiêrn soát, do than nhiêt,... theo quy djnh. 

Xuât phát tir nhung khó khãn trên, UBND huyn Narn Giang kInh dé nghj: 
Giárn dôc Cong an tinh, Phông CSGT dung b - di.rO'ng sAt/Cong an tinh 

Quáng Nam quan tam cü 02 — 04 dông chI CSGT thuc Dôi CSGT so 2/Cong an 
tinh ho trç phiic vij cOng tác chôt chn nAm trên tuyên QuOc 1 14B và dung Ho 
ChI Minh thuôc dia phân huyn Nam Giang, tinh Quãng Nam. 

UBND huyn Nam Giang kInh dê nghj Giám doe Cong an tinh, Phông 
CSGT du'ô'ng b - dung sAt/COng an tinh quan tam xem xét và phân hôi dê cüng 
phôi hcp vOi UBND huyên Nam Giang hoàn thành tOt cong tác phông, chông djch 
Covid- 19 theo chi dto cüa UBND tinh Quãng Nam./. 

No'i niiâiz:—f?p[i 
- Niur tren; 
- UBND tinh Qtiãng Narn (dO báo cáo); 
- TT. Huyn üy, HDND, UBND huyn; 
- Di CSGT s6 02/Cong an tinh; 
- CPVP; 
- Luu: VT, VX. 

A Vô To Phu'o'ng 
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