
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHÂU PHÚ 

 

Số: 763/UBND-VP 
 

V/v tiếp tục thực hiện giãn cách 

xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg 

trên địa bàn huyện Châu Phú 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Châu Phú, ngày 05 tháng  9 năm 2021 

   Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 

 

 Thực hiện Công văn 948/UBND-KGVX ngày 01/9/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và 

Công văn số 729/UBND-VP ngày 25/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Châu 

Phú về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn 

huyện Châu Phú. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:  

 Tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ trên toàn địa bàn huyện Châu Phú từ 0 giờ ngày 06 tháng 

9 năm 2021 đến khi có thông báo mới. 

  Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tập trung triển 

khai nhiệm vụ, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật 

nếu để xảy ra các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh An Giang; 

- Sở Y tế An Giang; 

- TT.HU; HĐND và UBND huyện; 

- BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện; 

- CVP và PCVP; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện;  

- Lưu VT. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Nhã 
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