
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

 

Số:          /UBND-YT 
V/v mượn địa điểm phục vụ công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nghi Xuân, ngày 28 tháng 02 năm 2020 

 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh; 

- Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ bảo trợ trẻ em, tư vấn 

giáo dục nghề nghiệp, phục hồi chức năng cho người 

khuyết tật tỉnh. 

 

 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại Hàn Quốc, 

huyện Nghi Xuân là địa bàn có đông số lao động đang sinh sống, học tập và làm 

việc tại Hàn Quốc.  

Để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định 

của Chính phủ và UBND tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện kính đề nghị Lãnh đạo Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ bảo trợ trẻ 

em, tư vấn giáo dục nghề nghiệp, phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh 

cho huyện Nghi Xuân mượn cơ sở “Khu dự án trồng rừng” tại thôn Song Nam, xã 

Cương Gián để làm cơ sở phòng, chống dịch bệnh. 

Trong quá trình sử dụng, huyện thực hiện quản lý tài sản, đảm bảo không 

hư hỏng, mất mát. Sau thời gian sử dụng, thực hiện vệ sinh phòng dịch an toàn 

trước khi bàn giao cho Trung tâm. 

Kính đề nghị Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm 

sớm quan tâm, tạo điều kiện và cho phép để huyện đưa cơ sở vào hoạt động kịp 

thời, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Trung tâm Y tế dự phòng; 

- Lưu: VT; YT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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Bùi Việt Hùng 
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