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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CHÂU PHÚ      Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

  

Số: 36/TB-UBND             Châu Phú, ngày 07 tháng 7 năm 2021 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 

của Thủ tướng Chính phủ tại Khu Công nghiệp Bình Long,  

xã Bình Long, huyện Châu Phú   

 

 

Căn cứ Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế về 

việc ban hành “hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp 

mắc Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp”. 

Tại Khu công nghiệp Bình Long đã có cas dương tính Covid-19 và F1 

của cas này cũng đã có kết quả dương tính với Virus Sars-Cov-2; Theo kết quả 

kiểm tra của các cơ quan chức năng, các cơ sở sản xuất kinh doanh tại Khu 

Công nghiệp Bình Long chưa đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch, nguy 

cơ lây lan dịch bệnh rất cao. 

1. Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú quyết định thực hiện giãn cách xã 

hội nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi toàn Khu Công 

nghiệp Bình Long, xã Bình Long, huyện Châu Phú theo Chỉ thị số 16/CT-TTg 

ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.  

Thời gian thực hiện giãn cách xã hội bắt đầu từ 00 giờ ngày 08/7/2021 

cho đến khi có Thông báo mới.  

2. Đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện Châu Phú và 

UBND xã Bình Long thiết lập chốt kiểm soát xuyên suốt tại Khu công nghiệp 

Bình Long.  

- Tổ chức rà soát, sàng lọc và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

theo Hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 và 

tiến hành vệ sinh khử khuẩn theo hướng dẫn tại Công văn 1560/BYT-MT ngày 

25/3/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường 

khu vực có bệnh nhân Covid-19 tại cộng đồng.  
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Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Thành viên Ban 

chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình 

Long khẩn trương thực hiện Thông báo này./. 

 
Nơi nhận:                                                                   
- Như Điều 3;        

- TT.UBND tỉnh;   

- Ban quản lý Kinh tế tỉnh;                                               

- TT. Huyện ủy, HĐND - UBND huyện;                                            

- Các cơ quan ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Đài Truyền thanh huyện; 

- UBND xã Bình Long;   

- Cổng thông tin điện tử huyện;                                                       

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thanh Lâm 
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