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

PHƯỜNG AN HÒA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:          /TB-UBND An Hòa, ngày 29 tháng 6 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

V/v thực hiện giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 29/06/2021 

để ứng phó dịch COVID-19 

 

         Thực hiện theo Công văn 291/UBND-THVX ngày 28/06/2021 của UBND 

tỉnh Đồng Tháp về việc khẩn trương áp dụng các biện pháp cấp bách kiểm soát 

dịch Covid-19. 

         Uỷ ban nhân dân phường An Hòa xin thông báo với toàn thể nhân dân trên 

địa bàn phường biết về việc giãn cách xã hội để ứng phó dịch Covid-19 cụ thể 

như sau: 

         Thời gian thực hiện từ 00 giờ ngày 29/06/2021 cho đến khi có thông báo 

mới. 

         Cụ thể, yêu cầu áp dụng quy định không tập trung từ 10 người trở lên ngoài 

phạm vi công sở, trường học; giữ khoảng cách tối thiểu 02m; dừng các hoạt động 

xã hội, văn hóa, thể thao, du lịch, giải trí, tín ngưỡng tôn giáo cũng như tạm dừng 

việc tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân, các cuộc họp, hội nghị (ngoại trừ 

các cuộc họp của Trung ương). 

         Trường hợp tổ chức đám tang, đảm bảo không quá 30 người, đám cưới 

không quá 20 người và phải được cơ quan y tế tại nơi tổ chức giám sát nghiêm 

ngặt. Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu, gồm: 

Chợ đêm, nhà hàng, khách sạn, các cơ sở lưu trú, khu vui chơi, giải trí, cơ sở thẩm 

mỹ, làm đẹp, karaoke, xông hơi, massage, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, 

trò chơi điện tử, gym, billiards. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống chỉ bán 

hàng theo hình thức mang về. 

         Lĩnh vực vận tải hành khách công cộng bằng xe ôtô theo tuyến cố định, xe 

hợp đồng, xe taxi, xe du lịch từ Đồng Tháp đi các tỉnh, thành phố, vùng có dịch… 

cũng được chỉ định tạm dừng hoạt động. Riêng hoạt động vận tải hành khách 

trong tỉnh, phải đảm bảo giảm 50% hành khách so với số ghế (kể cả tài xế và nhân 

viên phục vụ). 

         Các phương tiện chuyên chở hàng hóa được hoạt động nhưng phải tuân thủ 

các yêu cầu về phòng, chống dịch. Các bến phà, bến đò giảm 50% số lượng khách 

và thực hiện giãn cách theo quy định. 



         Uỷ ban nhân dân phường An Hòa yêu cầu toàn thể nhân dân trên địa bàn 

phường thực hiện tốt theo tinh thần thông báo này./. 

Nơi nhận: 

- TT ĐU-HĐND phường; 

- UBMTTQ& các Đoàn thể phường; 

- Trạm truyền thanh (t/b); 

- BND 04 khóm; 

- CB, CC phường; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Lê Anh Thư 
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