ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN AN PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1302/UBND-VX

An Phú, ngày 23 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v yêu cầu người dân không ra
đường từ 20h00 ngày hôm trước
đến 5h00 sáng hôm sau

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 1218/UBND-KGVX ngày 23/10/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh An Giang về việc yêu cầu người dân không ra đường từ 20h00 ngày hôm trước
đến 5h00 sáng hôm sau, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo:
1. Yêu cầu người dân trong địa bàn Huyện không ra đường trong khung giờ từ
20h00 ngày hôm trước đến 5h00 sáng ngày hôm sau.
Không áp dụng quy định này đối với các đơn vị phải bố trí lực lượng thực hiện
nhiệm vụ phòng, chống dịch theo quy định (Công an, Quân sự, Biên phòng, Y tế, Hải
quan, dân quân tự vệ...) và các lực lượng phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo
chí thường trú trên địa bàn huyện; các lực lượng đảm bảo an toàn thông tin, an ninh
mạng; các phương tiện vận tải thủy, bộ vận chuyển hàng hóa thiết yếu; những cán bộ,
công chức, viên chức tham mưu xử lý công việc, phục vụ hoạt động của Thường trực
Huyện ủy, Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác phòng, chống dịch và những trường
hợp khẩn cấp khác.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo các điểm tổ chức tiêm vắc
xin phải đảm bảo thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19; bố trí
giãn cách hợp lý giữa những người đến tiêm; tổ chức lịch hẹn tiêm theo giờ, đợt; người
đến tiêm phải đến đúng giờ hẹn (không đến sớm), đeo khẩu trang, đảm bảo nguyên tắc
5K; không để tình trạng tập trung đông người, ùn ứ tại các điểm tiêm gây nguy cơ lây
nhiễm chéo và lây lan dịch trong cộng đồng.
3. Công văn này được thực hiện kể từ ngày 23/10/2021, cho đến khi có thông báo
mới và thay thế Công văn số 1301/UBND-VX ngày 23/10/2021 của UBND huyện.
Giao Đài Truyền thanh huyện chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
thông báo nội dung Công văn này rộng rãi đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn huyện
biết, thực hiện.
Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể
huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện;
- Thành viên BCĐ huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT.
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