
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

 

Số:             /UBND-TTYT 
 

V/v mượn địa điểm làm cơ sở cách ly 

tập trung phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nghi Xuân, ngày 15 tháng 11 năm 2021 

 

 

 

Kính gửi:  

- Tổng Công ty Cổ phần Dược và Vật tư Thú y Hanvet; 

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược và Vật tư Thú y Hanvet. 

 

 

Hiện nay trên địa bàn huyện, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến 

hết sức phức tạp, nhất là sau khi phát hiện các ca dương tính với Covid-19 trên 

địa bàn và số lượng các trường hợp F1 ngày càng tăng. 

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

Chính phủ và UBND tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện kính đề nghị Tổng Giám đốc - 

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược và Vật tư Thú y Hanvet cho huyện Nghi 

Xuân mượn cơ sở “Khách sạn Hanvet” tại thôn Thành Hải, xã Xuân Thành, 

huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh để làm cơ sở cách ly tập trung 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 Công ty. 

Kính đề nghị Tổng Giám đốc - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược và 

Vật tư Thú y Hanvet 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; 

- BCĐ PC dịch bệnh Covid-19 huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Phòng Y tế; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Lưu: VT; TTYT. 
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