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

HUYỆN CHỢ MỚI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

Số: 809  /UBND-TH Chợ Mới, ngày 15 tháng 4 năm 2020 
V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp 

cấp bách phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn huyện 

 

  

  
Kính gửi:  

 - Thủ trưởng các Ban ngành, Đoàn thể huyện; 

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

  

 Căn cứ Công văn số 388 /UBND-KGVX ngày 15 tháng 4 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 682/CT-

UBND và Chỉ thị số 726/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh. 

 Với tinh thần “chống dịch như chống giặc” nhằm mục tiêu bảo vệ tốt nhất 

sức khỏe, tính mạng của nhân dân bằng việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện Chợ Mới yêu cầu:  

 Tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện các biện pháp cấp bách phòng 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Chợ Mới theo nội dung chỉ đạo tại 

Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 682/CT-UBND ngày 

29/3/2020 và Chỉ thị số 726/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang/ 

 Việc kéo dài thực hiện cho đến khi có thông báo mới của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh thì huyện sẽ áp dụng và triển khai thực hiện. Trong thời 

gian này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, 

chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực 

phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh 

doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các 

trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 

2m khi giao tiếp; mang khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch 

sát khuẩn... 

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

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 Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Ban Chỉ đạo PCDB Covid-19 huyện; 

- Cổng Thông tin Điện tử huyện; 

- Đài Truyền thanh huyện (phát tin); 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Ngô Hoàng Hiếu 
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