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Lệnh Hành Pháp số 66 

Xét rằng , vào tối ngày 1 tháng  năm 2020 và sáng ngày 2 tháng 6 năm 2020 đã xảy ra bạo loạn ở Thành 
phố St. Louis, trong đó bao gồm các hành vi tội phạm lan rộng bao gồm tấn công người có vũ khí chết 
người và gây thiệt hại có chủ ý trên toàn diện rộng đối với tài sản của người. và  

Xét rằng , có khả năng sẽ có cuộc bạo loạn như vậy sẽ tái diễn gây nguy hiểm cho sức khỏe, phúc lợi và 
an toàn của người dân thành phố St. Louis, và  

Xét rằng , Điều VI, Mục 19 (a) của Hiến pháp Missouri trao cho các thành phố một hiến pháp như St. Louis 
tất cả quyền lực mà cơ quan lập pháp có thể trao cho một thành phố, chịu các giới hạn theo luật định và 
hiến pháp, và  

Xét rằng , Điều Vll, Phần 1 của Hiến chương Thành phố St. Louis trao cho thị trưởng quyền lực thực thi tất                      
cả quyền hành pháp của Thành phố, và áp đặt cho thị trưởng nhiệm vụ để thấy rằng tất cả các luật đều                       
được thi hành trong Thành phố ,  

Cho Nên, Ngay Bây Giờ, Thị Trưởng Thành Phố Saint Louis Tuyên Bố Như Sau:  

Tôi xin Tuyên Bố tình trạng khẩn cấp hiện hữu tại và Ra Lệnh giới nghiêm sẽ bắt đầu lúc 9:00 tối. vào ngày 
2 tháng 6 năm 2020 và kéo dài đến 6:00 sáng hôm sau, và giờ giới nghiêm như vậy sẽ được lặp lại hàng 
ngày cho đến khi có lệnh tiếp theo.  

Theo các điều khoản của lệnh giới nghiêm này, không có ai, trừ khi có ngoại lệ được chỉ định dưới đây, ở 
trên đường phố thuộc thành phố hoặc vỉa hè trong giờ giới nghiêm hoặc ở lại trong xe của họ. Ngoại lệ cho 
lệnh này là những người: 1) đang đi trực tiếp đến và đi làm hoặc đến nhà của họ một cách hợp pháp, 2) 
nhân viên thành phố, tiểu bang và liên bang thực hiện nhiệm vụ công việc của họ, 3) phương tiện truyền 
thông có thông tin xác thực, 4) những người đi đến bệnh viện để điều trị y tế hoặc người hỗ trợ những người 
đi điều trị y tế, 5) những người không có nhà ở.  

Trước sự chứng kiến, tôi ký tên và đóng con dấu của Thành Phố Saint Louis vào ngày 2 tháng 6, 2020.  

 
Thị Trưởng Thành Phố Saint Louis  
Chứng Thực:  

Người Đang Ký,  
Dionne Flowers  


