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Số:   1110       /UBND-VX 

V/v quy định khung giờ một số hoạt 

động trong thời gian thực hiện giãn 

cách xã hội trên địa bàn huyện 

Tri Tôn, ngày 04 tháng 10 năm 2021 

Kính gửi: 

- Thủ trưởng các Phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Công văn số 773/UBND-KGVX ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường quản lý thực hiện giãn cách xã 

hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính 

phủ.  

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện đã được kiểm 

soát, nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Trong những ngày gần đây còn một bộ 

phận công dân sinh sống tại các tỉnh, thành phố di chuyển tự phát về địa phương với 

số lượng rất đông, trong đó đã phát hiện ca nghi nhiễm từ đó rất khó kiểm soát. 

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quy định khung giờ một số hoạt động trong thời 

gian thực hiện giãn cách xã hội như sau: 

1. Quy định khung giờ người dân không được ra đường (trừ các trường hợp 

cấp cứu, đi mua thuốc trị bệnh, thi hành công vụ, chuyên chở hàng hóa thiết yếu 

… và các vấn đề cấp thiết khác): 

- Từ 18 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ ngày hôm sau. 

- Thời gian áp dụng bắt đầu từ 00 giờ ngày 04 tháng 10 năm 2021 đến khi 

có thông báo mới. 

- Phạm vi trên toàn huyện. 

2. Giao Đài Truyền thanh, hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể huyện 

tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nắm và thực hiện nghiêm quy 

định nêu trên. 

3. Công an huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác 

tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành theo quy 

định. 

4. Yêu cầu Thủ trưởng các phòng các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện và 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và người dân tiếp tục thực hiện 

nghiêm Công văn số 1067/UBND-VX ngày 22/9/2021 của UBND huyện về 

việc tiếp tục thực hiện các biện pháp tăng cường trong thời gian thực hiện giãn 

cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
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Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban ngành, đoàn 

thể huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: HU, HĐND, UBND huyện; 

- Chánh, phó văn phòng; 

- Chuyên viên VP; 

- Lưu: VT, T. 

 

(Kèm theo CV số 773/UBND-KGVX) 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

   

Trần Minh Giang 
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