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

HUYỆN CHỢ MỚI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

Số: 1682 /UBND-TH Chợ Mới, ngày 06 tháng 8 năm 2020 
V/v triển khai Công văn số 

810/UBND-KGVX ngày 

04/8/2020 của UBND tỉnh  

 

  
  

                    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 810/UBND-KGVX ngày 04 tháng 8 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc triển khai Thông báo số 272/TB-

VPCP ngày 03/8/2020 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 tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp nhằm 

kiểm soát hiệu quả, không được chủ quan, không để dịch bệnh lây lan trên diện 

rộng, trong đó: 

 - Tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm quan điểm “chống dịch 

như chống giặc”, tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn 

dân, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, 

chỉ đạo công tác phòng, chống dịch; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, hoang 

mang, dao động. 

 - Khởi động, kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch của huyện, cấp xã,  

chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án đáp ứng các tình huống dịch bệnh, không để 

bị động. 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương phối hợp với Công an 

huyện, ngành y tế và các đơn vị liên quan rà soát chặt chẽ, khai báo y tế và phân 

loại từng nhóm đối tượng đi về từ Thành phố Đà Nẵng từ ngày 01 tháng 7 năm 

2020 để áp dụng biện pháp cách ly phù hợp, giám sát y tế, xét nghiệm đối với tất 

cả các trường hợp tiếp xúc với người mắc bệnh, nghi ngờ lây nhiễm. 

 - Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải gương mẫu thực 

hiện khai báo y tế trung thực việc đi về từ Thành phố Đà Nẵng, nhất là các 

trường hợp đã từng đến “ổ dịch”, các khu vực đã bị phong tỏa, cách ly tại Thành 

phố Đà Nẵng và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy 

định.  



 - Khuyến khích người dân chủ động khai báo y tế, theo dõi tình hình sức 

khỏe, khi có biểu hiện ho, sốt thì thông báo ngay cho cơ sở y tế địa phương để 

được kiểm tra, xét nghiệm. 

 - Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các 

hoạt động, sự kiện, địa điểm có tập trung đông người; đồng thời tiếp tục tập 

trung thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, không để đứt gãy do 

dịch bệnh COVID-19. 

 - Chỉ đạo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ 

quan, đơn vị (có sử dụng điện thoại thông minh) thực hiện cài đặt ứng dụng 

Bluezone chậm nhất ngày 08/8/2020 để phát hiện, truy vết nhanh những người 

có khả năng bị lây nhiễm. Định kỳ hằng ngày trước 16 giờ 00 thực hiện thống 

kê, báo cáo số lượng thuê bao đã cài đặt ứng dụng Bluezone trên địa bàn huyện 

về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Văn hoá và Thông tin). Giao Phòng Văn 

hóa và Thông tin theo dõi, cập nhật, tổng hợp báo cáo số liệu về người cài 

đặt ứng dụng Bluezone hằng ngày. 

 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 khuyến cáo người dân nâng cao ý thức tự giữ gìn sức khỏe cho bản thân 

và cộng đồng (giữ vệ sinh, đeo khẩu trang nơi công cộng và trên các phương 

tiện giao thông công cộng, giảm tụ tập, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, ăn 

uống lành mạnh, rèn luyện sức khỏe) và thực hiện tốt các khuyến cáo của cơ 

quan chức năng về phòng, chống dịch COVID-19, nhất là đối với người cao 

tuổi, có bệnh nền. 

 3. Trung tâm Y tế huyện 

 - Kịp thời phát hiện, kiểm tra, xét nghiệm tất cả các trường hợp có biểu 

hiện ho, sốt trên phạm vi toàn huyện. 

 - Đối với các trường hợp người đến khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế 

huyện liên quan đến đường hô hấp thì bố trí khu vực tách biệt riêng với các 

trường hợp khám chữa bệnh khác để đề phòng, phân loại dịch bệnh ngay từ đầu. 

 - Trang bị phòng hộ đầy đủ cho nhân viên y tế trực tiếp phòng, chống 

dịch, bảo đảm an toàn tốt nhất cho đội ngũ nhân viên y tế. 

 - Tiếp tục tổ chức tốt biện pháp cách ly y tế; tiến hành rà soát, kiểm tra 

toàn bộ quy trình thực hiện cách ly không để xảy ra lây nhiễm trong các cơ sở 

cách ly tập trung; có phương án điều tiết hợp lý việc tiếp nhận, phân loại sàng 

lọc các trường hợp phải thực hiện cách ly, không để quá tải các cơ sở cách ly tập 

trung. 

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

 Tiếp tục rà soát tất cả 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, đường dây đưa người từ nước ngoài nhập 

cảnh trái phép vào địa bàn huyện, tỉnh.   



 5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban Điều hành Bến Xe - Tàu giám sát chặt 

chẽ việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trên các 

phương tiện giao thông vận tải công cộng, trạm chờ xe, bến xe, bến phà – đò, ... 

đảm bảo phương tiện vận chuyển hành khách công cộng khi hoạt động phải thực 

hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. 

 6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 - 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.  

 - Phối hợp với ngành y tế, các trường THPT rà soát, cập nhật tình trạng 

sức khỏe của tất cả thí sinh, phân loại thí sinh theo các mức độ nguy cơ lây 

nhiễm để bố trí điểm thi, phòng thi phù hợp, bảo đảm an toàn và quyền lợi tối đa 

cho thí sinh. 

 - Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, các đơn vị Viễn thông 

tuyên truyền, vận động người dân cài đặt ứng dụng Bluezone để phát hiện, truy 

vết nhanh những người có khả năng bị lây nhiễm. Đảm bảo đến ngày 10/8 có 

50% dân số huyện (có sử dụng điện thoại thông minh) hoàn thành việc cài đặt và 

sử dụng ứng dụng Bluezone (thông tin chi tiết về ứng dụng Bluezone và các tài 

liệu tuyên truyền được đăng tải trên https://www.bluezone.gov.vn/ hoặc truy cập 

Cổng thông tin điện tử của huyện tại địa chỉ https://chomoi.angiang.gov.vn). 

 7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn 

thể đẩy mạnh việc vận động nhân dân đề cao cảnh giác phòng ngừa lây nhiễm 

dịch bệnh; không hoang mang, lo lắng; chủ động, tự giác thực hiện có hiệu quả 

các biện pháp phòng, chống dịch, cùng chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh. 

 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 túc nội dung chỉ đạo theo tinh thần Công văn này./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh An Giang (để báo cáo); 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

- Ban Chỉ đạo PCDB COVID-19 huyện; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam 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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