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Số: 304 /BC-UBND                    Lăng Cô, ngày 13 tháng 7 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Kết quả xử lý các quán ăn dọc tuyến Quốc lộ 1 A 

thuộc địa bàn thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Phú Lộc nội dung phản ánh của 

đô thị thông minh về “Tình trạng rất nhiều quán ăn dọc tuyến Quốc lộ 1A đi qua 

địa phận thị trấn Lăng Cô vẫn hoạt động bán cho xe khách, xe tải. Kính mong quý 

cơ quan có biện pháp xử lý”. Ủy ban nhân dân thị trấn đã thành lập tổ công tác 

tuần tra, xử lý các quán ăn dọc tuyến QL 1 A, tuyên truyền, vận động 44 quán ăn 

dọc tuyến Quốc lộ 1 A tạm dựng hoạt động buôn bán theo thông báo số 89/TB-

BCĐ,  ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid19 tỉnh 

Thừa Thiên Huế “Tạm dừng hoạt động đối với các nhà hàng, quán ăn dọc tuyến 

Quốc lộ 1A”. Tổ công tác lên lịch tuần tra phân công nhiệm vụ cho các thành viên 

duy trì mỗi ngày 03 ca (sáng, trưa, chiều). Kết quả đến nay các quán ăn dọc tuyến 

Quốc lộ 1 A đã chấp hành nghiêm việc tạm dừng đóng cửa theo sự chỉ đạo của Ban 

chỉ đạo phòng chống dịch bênh Covid 19 của tỉnh. Trong thời gian tuần tra phát 

hiện 01 quán vẫn còn hoạt động kinh doanh đã tiến hành lập biên bản xử lý vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế làm tờ trình chuyển UBND huyện ban hành 

Quyết định xử phạt hành chính. 

Ủy ban nhân dân thị trấn Lăng Cô kính báo cáo UBND huyện biết rõ./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND huyện Phú Lộc; 

- Lưu VT 
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