
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

VĂN PHÒNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /VP-CN Quảng Trị, ngày        tháng      năm 2021 

 

PHIẾU CHUYỂN 
 

 Kính gửi: 

  - Các Sở: Giao thông vận tải, Y tế; 

   - Công an tỉnh; 

  - UBND các huyện, thành phố thị xã. 

 

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị nhận được các Văn bản: 

1. Công văn số 6052/UBND-ĐTĐT ngày 17/9/2021 của UBND thành phố 

Đà Nẵng về việc cho phép công dân rời khỏi thành phố. 

2. Công văn số 6053/UBND-ĐTĐT ngày 17/9/2021 của UBND thành phố 

Đà Nẵng về việc cho phép cán bộ, nhân viên Ban QLDA công trình điện Miền 

Trung rời khỏi thành phố. 

3. Công văn số 6061/UBND-ĐTĐT ngày 17/9/2021 của UBND thành phố 

Đà Nẵng về việc cho phép công dân Phan Hoài Nam rời khỏi thành phố. 

4. Công văn số 8927/UBND-KT ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh Khánh 

Hoà về việc tiếp nhận và cho phép cách ly y tế đối với đoàn công tác thực hiện 

bay kiểm tra hiệu chuẩn và đánh giá phương thức bay PBN đợt 2 năm 2021. 

5. Công văn số 9041/UBND-KGVX ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh 

Khánh Hoà về việc tạo điều kiện cho Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh di 

chuyển từ Hà Nội vào tỉnh Khánh Hoà. 

6. Công văn số 6211/UBND-KGVXngày 16/9/2021 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc hỗ trợ tạo điều kiện cho nhân sự THACO Chu Lai đưa chuyên gia 

nước ngoài về nước được qua lại các chốt kiểm soát dịch Covid-19. 

Căn cứ Văn bản số 4046/UBND-CN ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc tạo điều kiện hỗ trợ giải quyết lưu thông qua địa bàn tỉnh 

Quảng Trị theo đề nghị của các tỉnh, thành phố; Văn phòng UBND tỉnh chuyển 

các Văn bản nêu trên đến các cơ quan, đơn vị để giải quyết theo đúng quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT Hoàng Nam (bc); 

- UBND các tỉnh: Khánh Hoà, Quảng Nam; 

- UBND thành phố Đà Nẵng; 

- CVP, PVP Lê Hữu Phước; 

- Lưu: VT, VXP, VXT, CNT. 

 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lê Hữu Phước 
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