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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ngã Năm, ngày  23  tháng  7  năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v tạm ngưng hoạt động Chợ Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ NĂM 

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh Sóc Trăng; 

Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 18/7/2021 của Ủy ban nhân 

dân thị xã ngã Năm về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; 

Trên cơ sở thống nhất của Sở Y tế và cơ quan chuyên môn (CDC) tỉnh Sóc 

Trăng. Xét tình hình thực tế về công tác phòng, chống dịch tại chợ Mỹ Quới, thị 

xã Ngã Năm. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Tạm ngưng các hoạt động kinh doanh, mua bán tại Chợ Mỹ Quới, 

thị xã Ngã Năm kể từ 11 giờ, ngày 24/7/2021 đến khi có thông báo mới, để phục 

vụ cho công tác khoanh vùng, theo dõi dịch tễ, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong 

cộng đồng. 

Điều 2.  

1. Giao Chủ tịch UBND xã Mỹ Quới chủ trì, phối hợp Phòng Kinh tế, 

Công an thị xã triển khai Quyết định này, đồng thời tổ chức lực lượng kiểm soát 

khoanh vùng khu vực chợ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng dịch Covid-19. 

2. Giao Trung tâm Y tế thị xã phối hợp cơ quan chuyên môn tỉnh và Tổ 

truy vết thị xã, các đơn vị có liên quan khẩn trương truy vết, điều tra dịch tễ, kịp 

thời tham mưu, báo cáo đề xuất UBND thị xã. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng Kinh 

tế thị xã, Trưởng Công an thị xã, Giám đốc Trung tâm Y tế, Chủ tịch UBND xã 

Mỹ Quới và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:      
- Như Điều 3; 

- TT. Thị ủy; 

- TT. UBND thị xã; 

- Ban Chỉ đạo thị xã; 

- Đài Truyền thanh thị xã; 

- Lưu: VT, VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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