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

HUYỆN CHỢ MỚI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

Số: 1643 /UBND-TH Chợ Mới, ngày 31 tháng 7 năm 2020 
V/v tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 

trong tình hình mới 

 

  
  

                    Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

  

  

 Thực hiện Công văn số 793/UBND-KGVX ngày 29 tháng 7 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc triển khai Thông báo số 262/TB-

VPCP ngày 29/7/2020 của Văn phòng Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện Chợ Mới yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt các công việc sau: 

 1. Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn đề cao trách nhiệm, huy động cả hệ thống chính trị vào 

cuộc, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn, 

bảo vệ tốt nhất tính mạng và sức khỏe nhân dân; thông báo những trường hợp trở 

về từ vùng dịch kể từ ngày 12 tháng 7 năm 2020 phải được cách ly tại nhà 14 

ngày, không tiếp xúc với người xung quanh, đồng thời theo dõi, giám sát y tế 

chặt chẽ; đối với người đã có biểu hiện ho, sốt cần được xét nghiệm ngay. 

 2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh huyện, Cổng Thông 

tin Điện tử huyện, Đài Truyền thanh các xã, thị trấn đẩy mạnh thông tin, tuyên 

truyền về tình hình, diễn biến dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch và 

khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, chủ động và tự giác thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch như: luôn đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, trên các 

phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tụ tập đông người khi không cần 

thiết, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn… 

 Đối với các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn huyện: Giao Phòng Văn 

hóa và Thông tin tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện quyết định các biện 

pháp phòng, chống dịch thích hợp đối với người dân và khách du lịch như 

khuyến cáo luôn đeo khẩu trang, hạn chế tập trung đông người thường xuyên 

rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn hoặc các biện pháp phòng, 

chống dịch khác phù hợp với tình hình thực tế... 

 3. Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

 - Rà soát đầy đủ người nước ngoài lưu trú, tạm trú, nhập cảnh trái phép từ 

tổ, ấp, khu dân cư…; phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng điều tra phá án, 

khởi tố các tổ chức, cá nhân đưa người xuất nhập cảnh trái phép vào địa bàn 

huyện, tỉnh.   



 - Cử lực lượng tham gia chốt trực đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm 

cách ly y tế tập trung trên địa bàn huyện khi có trường hợp cách ly tập trung. 

 - Công an huyện chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra giao thông nhắc 

nhở các trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không 

đeo khẩu trang và thực hiện tuyên truyền để người dân thực hiện. 

 4. Phòng Y tế 

 Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân 

dân huyện rà soát phương án, kế hoạch phòng, chống dịch trên địa bàn huyện, đáp 

ứng yêu cầu phòng, chống dịch trong tình hình mới. 

 5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

 Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý không để 

thiếu hàng, sốt giá và các hoạt động gây mất trật tự, trị an trên địa bàn. 

 6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 - Tăng cường công tác quản lý địa bàn; đồng thời tuyên truyền người dân 

tăng cường giám sát cộng đồng để kịp thời phát hiện các trường hợp người dân 

đi từ Campuchia về địa phương, nhập cảnh trái phép hoặc tạm trú, lưu trú tại địa 

phương, người đến từ vùng có dịch để thông tin đến các cơ quan chức năng tổ 

chức quản lý cách ly phù hợp theo quy định. 

 - Đối với các địa phương nơi có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 

năm 2020 phối hợp với ngành y tế, các trường THPT, đơn vị liên quan tổ chức 

tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19. 

 7. Về chế độ thông tin báo cáo 

 Yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn căn cứ vào chức năng nhiệm vụ tổng hợp thông tin tình hình diễn 

biến dịch bệnh COVID-19 tại đơn vị, địa phương mình, những khó khăn vướng 

mắc trong công tác tổ chức thực hiện và đề xuất kiến nghị; báo cáo về Ủy ban 

nhân dân huyện  trước 14 giờ hằng ngày để tổng hợp báo cáo về tỉnh diễn biến 

tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện theo quy định.  

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới yêu cầu Thủ trưởng các cơ 

quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực 

hiện nghiêm nội dung chỉ đạo tại Công văn này./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh An Giang (để báo cáo); 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban Chỉ đạo PCDB Covid-19 huyện; 

- Ủy ban MTTQVN huyện; 

- Cổng Thông tin Điện tử huyện (đăng tin); 

- Đài Truyền thanh huyện (phát tin); 

- Các trường THPT trên địa bàn huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Ngô Hoàng Hiếu 
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