
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN AN PHÚ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 1002/UBND-VX An Phú, ngày  26  tháng  8  năm 2021 

V/v tiếp tục siết chặt các phương 

tiện vận chuyển hàng hóa  

vào địa bàn huyện 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Công an huyện; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Ngày  22  tháng  8  năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công 

văn số 980/UBND-VX về việc siết chặt quản lý các phương tiện vận chuyển 

hàng hóa vào địa bàn huyện. Để tiếp tục kiểm soát tốt công tác phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:  

Trưởng Công an huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tiếp tục 

kiểm soát các phương tiện, không cho bất kỳ phương tiện vận tải vận chuyển 

hàng hóa vào địa bàn huyện từ 22 giờ cho đến 05 giờ sáng hôm sau, trừ các 

trường hợp thật cần thiết như: cấp cứu, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; 

đưa - rước người cách ly tập trung; công nhân xử lý sự cố điện - nước theo yêu 

cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

Thời gian thực hiện từ nay đến khi có thông báo mới. 

 Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu trên triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch và PCT UBND huyện; 

- BCĐ. PC dịch bệnh Covid-19 huyện; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  

  

     

 

Lê Thanh Phương  
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