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THÔNG BÁO 

Về việc tạm dừng thực hiện hợp đồng số 11-5/2021/HĐVC-VP 

 
Kính gửi: Hợp tác xã Vận tải ô tô Trường An. 

 

Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005 và Nghị quyết số 
45/2005/QH11 về việc thi hành Bộ luật dân sự; 

Căn cứ Luật thương mại được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005, ban hành ngày 27/6/2006; 
Căn cứ các quy định của pháp luật về ký kết hợp đồng dịch vụ; 

Căn cứ Hợp đồng Nguyên tắc số: 11-5/2021/HĐVC-VP ngày 20/7/2021 
giữa Văn phòng HĐND&UBND thành phố với Hợp tác xã ô tô trường An. 

Thực hiện Thông báo số 06/TB-UBND ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế  về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương, 

Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến Ban 
chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các cấp; trong đó có nội dung “ Đồng ý 

cho người nhiễm COVID-19 (F0) chủ động phương tiện đưa đón trở về nơi cư trú 
sau khi hoàn thành thời gian điều trị COVID-19 tập trung”. 

Văn phòng HĐND&UBND thành phố xin thông báo đến Hợp tác xã về việc 
tạm dừng thực hiện Hợp đồng Nguyên tắc số: 11-5/2021/HĐVC-VP ngày 

20/7/2021 kể từ ngày 07/01/2022 cho đến khi có thông báo mới của UBND tỉnh. 

 Đề nghị Hợp tác xã Vận tải ô tô Trường An tiếp nhận và thực hiện.  

Trân trọng  

 

Nơi nhận : 

- Như trên; 

- UBND 36 xã, phường; 

- Lưu VT, KT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 
 

 

Phan Trọng Nghĩa 
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