
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN AN PHÚ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1029 /UBND-VX 
V/v thiết lập chốt kiểm soát, quản 

lý đi lại của Nhân dân trong phòng, 

chống dịch Covid – 19 trên địa bàn 

huyện An Phú 

An Phú, ngày 31 tháng 8  năm 2021 

 

    Kính gửi: 

                                            - Các cơ quan ban, ngành đoàn thể huyện; 

           - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

        

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra trên địa bàn huyện 

An Phú hết sức phức tạp, cả hệ thống chính trị của huyện đã cùng chung tay, một 

lòng ra sức chống dịch, đem lại nhiều kết quả đáng trân trọng. Nhằm thực hiện tốt 

hơn việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn được thuận lợi, Ủy ban 

nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Giao Công an huyện, chủ trì phối hợp với các xã, thị trấn khảo sát, thành 

lập chốt kiểm soát giữa các xã, thị trấn giáp ranh, nơi có địa bàn trọng điểm; Giao 

Công an làm chốt trưởng các chốt này, các thành viên do Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn liên quan cung cấp nhân sự để thuận tiện việc quản lý đi lại của người dân 

trên địa bàn, nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. 

2. Việc người dân qua lại giữa các xã, thị trấn với nhau không kiểm tra test 

nhanh nhưng phải có sự xác nhận của địa phương nơi đi, gửi địa phương nơi đến và 

chịu trách nhiệm về đối tượng được xác nhận. 

3. Cho phép người dân đi lại chăm sóc và xuống giống vụ Thu Đông năm 

2021 và phải thực hiện đúng nguyên tắc phòng, chống dịch. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn huyện An Phú thực 

hiện nghiêm theo nội dung Công văn này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy, HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Lê Thanh Phương 
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