
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ DUYÊN HẢI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1111/UBND-VX Duyên Hải, ngày 01 tháng 6 năm 2021 

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 

số 04/CT-UBND ngày 31/5/2021 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Trà Vinh trên địa bàn thị xã 

 

 

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

  

 

Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 31/5/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải chỉ đạo như sau: 

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ khẩn trương tổ chức 

triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 31/5/2021 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh trên địa bàn quản lý (đính kèm Chỉ thị). 

Thường xuyên cập nhật thông tin, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND thị xã, 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh covid-19 thị xã theo quy định./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT TXU; TT HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã;                                                       

- Lưu: VT, VX. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Cao Thị Hồng Gấm  
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