
Kính gửi:  

- Các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; 

Căn cứ Chỉ thị số 726/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-

19; 

Nhằm đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Sở Xây 

dựng yêu cầu: 

1. Tạm dừng thi công tất cả công trình (không phân biệt nguồn vốn) từ ngày 

ban hành văn bản này đến hết ngày 15/4/2020, trừ trường hợp đặc biệt được Ủy ban 

nhân dân tỉnh cho phép bằng văn bản.  

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác 

tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng chấp hành 

nghiêm chỉ thị của Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời phối hợp 

với các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát việc tạm dừng thi công xây dựng nêu 

trên. 

3. Giao Thanh tra Sở Xây dựng và các phòng Quản lý đô thị, Kinh tế hạ tầng 

cấp huyện tổ chức kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm./. 

 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ XÂY DỰNG 

Số: 1004/SXD-KT&QLXD 

V/v tạm dừng thi công các công 

trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

KHẨN 
 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

An Giang, ngày  01  tháng 4 năm 2020 

 

Nơi nhận : 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng; 

- Lưu : VT, KT&QLXD(Hưng, 2). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Thúy 
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