
 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN AN PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

 Số: 19 /TB-UBND An Phú, ngày 01 tháng 6 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách công cộng 

 

Thực hiện Thông báo số 134/TB-SGTVT ngày 01/6/2021 của Sở Giao 

thông vận tải tỉnh An Giang về việc tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành 

khách công cộng. Ủy ban nhân dân huyện An Phú thông báo như sau: 

1. Tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách, vận tải công cộng đi 

qua địa bàn các tỉnh Trà Vinh, Bạc Liêu và Đồng Tháp (xe khách, xe hợp đồng, 

xe du lịch, taxi) từ 00 giờ, ngày 02/6/2021 cho đến khi có thông báo mới. 

2. Giao phòng Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp Đội Thanh tra giao thông 

số 9, Công an huyện và các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát việc tạm dừng 

hoạt động vận tải hành khách công cộng nêu trên. 

Ủy ban nhân dân huyện An Phú thông báo đến các đơn vị khẩn trương thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Đài Truyền thanh huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các đơn vị bến xe khách; 

- Các đơn vị vận tải hành khách; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Huynh 
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