
 

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN NGHI XUÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /UBND-KT&HT 

V/v thống kê, bố trí các điểm xét 

nghiệm nhanh Covid-19 tại các cảng, 

bến đường thuỷ nội địa 

Nghi Xuân, ngày        tháng 9 năm 2021 

Kính gửi: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Tĩnh. 

Thực hiện Công văn số 2949/SGTVT-QLVT5 ngày 30/8/2021 của Sở 

Giao thông vận tải Hà Tĩnh về việc thống kê, bố trí các điểm xét nghiệm nhanh 

Covid-19 tại các cảng, bến đường thuỷ nội địa. Sau khi giao phòng Kinh tế và Hạ 

tầng phối hợp phòng Y tế nghiên cứu tham mưu, Uỷ ban nhân dân huyện Nghi 

Xuân báo cáo cụ thể như sau: 

1. Cảng: Trên địa bàn huyện có 03 cảng đang hoạt động, gồm: Cảng cá 

Xuân Hội, Cảng Xuân Hải, Cảng Xăng dầu Xuân Giang. 

2. Bến thuỷ nội địa: Trên địa bàn có 01 bến đò ngang tại xã Xuân Giang 

đang hoạt động. 

3. Về bố trí các điểm xét nghiệm nhanh Covid-19:  

- Tại các Cảng nói trên do lượng phương tiện tàu, thuyền ra vào ít nên đang 

giao cho Trạm Y tế các xã thực hiện xét nghiệm nhanh Covid-19 cho đội ngũ lái 

xe, thuyền viên và người bốc xếp hàng hoá khi có yêu cầu. 

- Tại bến đò ngang xã Xuân Giang do lượng người đi lại chủ yếu là người 

dân thôn Hồng Lam, xã Xuân Giang và lưu lượng ít nên đang giao cho Trạm Y tế 

xã thực hiện xét nghiệm nhanh Covid-19 khi có yêu cầu. 

Uỷ ban nhân dân huyện Nghi Xuân báo cáo để Sở Giao thông vận tải biết, 

tổng hợp./. 

 
Nơi nhận:                                                            

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Các Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Y tế; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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Nguyễn Viết Hưng 
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