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 Thực hiện Văn bản số 4564/UBND-NSHX,  ngày 04/11/2021 của Sở Tài chính 

Hà Tĩnh về việc cung cấp danh sách các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch 

Covid -19 trong năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân cung cấp danh sách các 

địa bàn chịu tác động của dịch Covid -19 trong năm 2021 kèm theo các văn bản liên 

quan như sau: 

1. Số lượng địa bàn bị chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021 

Toàn huyện có 17/17 đơn vị xã, thị trấn bị chịu tác động của dịch Covid-19 

trong năm 2021, bao gồm: Xuân Hội, Đan Trường, Xuân Phổ, Xuân Hải, Xuân Yên, 

Xuân Thành, Xuân Mỹ, Cổ Đạm, Xuân Liên, Cương Gián, Xuân Viên, Xuân Giang, 

Xuân Hồng, Xuân Lam, Xuân Lĩnh, thị trấn Tiên Điền, thị trấn Xuân An. 

2. Các văn bản cấp huyện ban hành công tác phòng chống dịch liên quan 

đến việc tạm dừng các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, thiết lập các 

vùng cách ly, phong tỏa để phòng chống dịch: 

- Công văn số 494/UBND - VH ngày 25/3/2021 của UBND huyện về việc tạm 

dừng đón tiếp khách tại các khu, điểm du lịch; đóng cửa, tạm dừng các hoạt động kinh 

doanh dịch vụ vui chơi, giải trí, rạp chiếu phim, massage, karaoke, trò chơi điện tử. 

- Công văn số 735/UBND - VP ngày 06/5/2021 của UBND huyện về việc tạm 

dừng một số hoạt động, dịch vụ không thiết yếu để phòng chống dịch Covid-19. 

- Công văn số 1523/UBND - GDĐT ngày 16/8/2021 của UBND huyện về việc 

tạm dừng một số hoạt động giáo dục ngoài công lập để phòng, chống dịch bệnh Covid-

19. 

- Công văn số 1038/UBND – KT&HT ngày 15/6/2021 của UBND huyện về 

việc tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh hành hóa, dịch vụ không thiết yếu tại 

vùng cách ly y tế để phòng chống dịch Covid-19. 

- Công văn số 1005/UBND – NV ngày 11/6/2021 của UBND huyện về việc 

tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. 

- Công văn số 1733/UBND – KT&HT ngày 10/9/2021 của UBND huyện về 

việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng. 

- Quyết định số 2318 /QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của UBND huyện về việc 

phong tỏa tạm thời vùng có dịch thuộc 3 thôn tại địa bàn xã Cương Gián. 

- Quyết định số 2407 /QĐ-UBND ngày 19/6/2021 của UBND huyện về cách ly 

y tế vùng có dịch Covid-19 trên địa bàn xã Xuân Viên. 
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- Quyết định số 3057 /QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND huyện về việc 

thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ thị trấn Xuân An để phòng, chống dịch Covid-19. 

Trên đây là báo cáo số liệu danh sách địa bàn chịu tác động của dịch Covid-19 

trên địa bàn năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân báo cáo Sở Tài chính tổng 

hợp theo quy định. 
 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH 

 

       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                Q. CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

     Bùi Việt Hùng 
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