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THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh nội dung Thông báo số 31/TB-UBND  

ngày 05/7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện 

 

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 và Thông báo số 

31/TB-UBND ngày 05/7/2021 về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-

TTg ngày 27/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Châu Phú.  

UBND huyện điều chỉnh nội dung tại Mục số 5 của Thông báo số 31/TB-

UBND ngày 05/7/2021 như sau:  

5. Các quán ăn, quán cà phê, giải khát, quán nước vỉa hè và các loại hình 

kinh doanh tương tự chỉ được phục vụ khách hàng mua mang đi, không phục 

vụ tại chỗ. Dừng hoạt động cơ sở làm đẹp, phòng gym, tiệm cắt tóc gội đầu, dịch 

vụ karaoke, dịch vụ masage, khu vui chơi giải trí,…    

Các cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, 

dược phẩm; xăng, dầu; điện; nước; nhiên liệu,...), vận tải duy trì hoạt động bình 

thường nhưng phải tuân thủ các yêu cầu về phòng, chống dịch theo quy định.  

Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Thông báo số 31/TB-UBND ngày 

05/7/2021 của UBND huyện. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và Nhân dân khẩn 

trương triển khai thực hiện theo nội dung Thông báo này./. 

Nơi nhận:  

- Sở Y tế;  
- TT. Huyện ủy;  

- TT HĐND; UBND huyện;  

- Các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- CVP và PCVP; 

- Lưu: VT.(Duy) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 Nguyễn Thanh Lâm 


		2021-07-06T17:27:44+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Châu Phú<chauphu@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




