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

HUYỆN CHỢ MỚI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

Số: 2612 /UBND-TH Chợ Mới, ngày 01 tháng 12 năm 2020 
V/v tăng cường thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn huyện 

 

  
  

                    Kính gửi:  

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

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

  

  

 Căn cứ Công văn số1255/UBND-KGVX ngày 30 tháng 11 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang.  

 Ngày 30/11, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh xác định 2 trường hợp 

mắc COVID-19 mới trong cộng đồng là bệnh nhân 1342 (nam, sinh năm 1992, 

quốc tịch Việt Nam, là tiếp viên của Hãng hàng không Vietnam Airlines) và 

bệnh nhân 1347 (nam, sinh năm 1988, quốc tịch Việt Nam, giáo viên tiếng Anh, 

bạn của bệnh nhân 1342). 

 Mặt khác theo thông tin, ngày 29/11/2020, Bộ Y tế Campuchia đã xác 

nhận có 07 ca mắc COVID-19, trong đó có 6 người là thành viên gia đình, một 

phụ nữ có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 đã đi trong cộng đồng, 

dự báo tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp. 

 Hiện nay, người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Campuchia rất nhiều, 

đặc biệt trong dịp cuối năm thì nhu cầu trở về địa phương tăng lên, từ đó có 

nguy cơ mang dịch bệnh vào nước ta rất cao. Để tiếp tục tăng cường thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là giám sát, quản lý chặt chẽ 

người về từ Campuchia, vùng dịch; 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 tập trung thực hiện tốt các công việc sau: 

 1. Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, tuyệt đối 

không lơ là chủ quan; tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ, tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19 như: luôn đeo khẩu 

trang tại những nơi công cộng, thường xuyên vệ sinh tay bằng xà phòng hoặc 

dung dịch sát khuẩn.  

 



 2. Công an huyện 

 - Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, ấp, tổ tự quản, ngành y tế 

khẩn trương truy vết, xác minh, lập danh sách tất cả các trường hợp đến, lưu trú 

tại thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến 2 ca dương tính với COVID-19 trên đã 

trở về địa phương trên mọi phương tiện; các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, 

trường hợp tiếp xúc gần với người bệnh hoặc đến các khu vực có nguy cơ cao 

theo các thông báo của Bộ Y tế phải được theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình 

sức khỏe, xét nghiệm sàng lọc và cách ly y tế phù hợp. 

 - Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ tạm trú, 

tạm vắng và cư trú trên địa bàn huyện, nhất là những người đi từ vùng dịch 

(Campuchia) về địa phương sinh sống, ăn tết (kể cả người nước ngoài) để có 

biện pháp đưa vào cách ly theo quy định của ngành y tế. Xử lý nghiêm những 

trường hợp khai báo không trung thực, không phối hợp thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch theo quy định, đưa thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến 

công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện. 

 3. Trung tâm Y tế huyện 

 Khi có trường hợp nhập cảnh vào địa bàn huyện phải tiến hành cách ly tập 

trung, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện nghiêm theo quy định của 

phòng, chống dịch COVID-19. 

 4. Phòng Y tế 

 Nắm sát tình hình diễn biến dịch COVID-19, khẩn trương tham mưu Ủy 

ban nhân dân huyện sớm hoàn thiện phương án phòng, chống dịch COVID-19 

phù hợp, cụ thể trong tình hình mới. 

 5. Đài Truyền thanh huyện 

 Tăng cường phát thanh thông tin về diễn biến tình hình dịch COVID-19 

để người dân nắm và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống và thực 

hiện nghiêm giải pháp 5K “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không 

tập trung – Khai báo y tế" theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 

 6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 - Thống kê, lập danh sách tất cả các trường hợp có thân nhân đang sinh 

sống, học tập, lao động tại Campuchia để thực hiện công tác tuyên truyền về 

phòng, chống dịch COVID-19;  

 - Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức (trực tiếp,...) đối với các hộ 

gia đình có người thân sinh sống, lao động tại Campuchia khi có nhu cầu về Việt 

Nam (An Giang) phải thực hiện cách ly y tế tập trung tại các cửa khẩu, khu cách 



ly theo quy định. Tuyệt đối không được tự ý nhập cảnh về Việt Nam qua đường 

mòn, lối mở,...nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. 

 - 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. 

 - Phát huy vai trò Ban ấp, Tổ tự quản về quản lý chặt chẽ những người 

Campuchia về nước,... để báo cáo kịp thời cho các ngành chức năng có phương 

án tiếp cận, nắm thông tin. 

 - Thiết lập số điện thoại đường dây nóng của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

xã, thị trấn, công an, quân sự, Trạm y tế, ấp, tổ để tiếp nhận thông tin người về 

từ vùng dịch. 

 Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt tinh thần nội dung 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 MTTQVN huyện; 

- Cổng Thông tin Điện tử huyện; 

- Đài Truyền thanh huyện (phát tin); 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Viễn 
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