
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-VX              Hoài Nhơn, ngày        tháng 10 năm 2021 

   V/v tăng cường công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 

trong việc tổ chức tiệc cưới 

 

 

  

Kính gửi: 

 

  - Các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể thị xã; 

  - UBND các xã, phường. 
 

 

Căn cứ Điểm đ, Khoản 3 Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 29/9/2021 của 

UBND tỉnh Bình Định quy định việc tổ chức đám tang, đám cưới như sau: “Tổ 

chức đám cưới không quá 30 người, đám tang không quá 40 người và phải 

được chính quyền, cơ quan y tế tại nơi tổ chức giám sát chặt chẽ”. 

Căn cứ Công văn số 6493/UBND-VX ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc tạm thời điều chỉnh một số biện pháp để kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, trong các hoạt động có điều kiện được 

mở lại chưa có dịch vụ tiệc cưới. Do vậy, vẫn phải thực hiện theo Điểm đ, 

Khoản 3 Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Bình Định.  

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các xã, 

phường thông báo cho chủ nhà hàng tiệc cưới, dịch vụ tiệc cưới và người dân 

biết, thực hiện đúng quy định./. 

 Nơi nhận:     
- Như trên; 

- TT Thị ủy (báo cáo); 

- TT HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Phòng Y tế thị xã;  

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Hữu Thảo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 


		2021-10-22T15:18:40+0700


		2021-10-22T15:57:07+0700


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-10-22T16:14:59+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn<ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-10-22T16:14:59+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn<ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-10-22T16:15:57+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn<ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




