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

HUYỆN CHỢ MỚI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

Số: 1678/UBND-TH Chợ Mới, ngày 18 tháng 7 năm 2021 
V/v triển khai thực hiện Công văn 

số 713/UBND-KGVX ngày 

17/7/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang 

 

  
  

                  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 713/UBND-KGVX ngày 17 tháng 7 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường thực hiện các biện 

pháp chống dịch trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo CT 16/CT-

TTg của Thủ tướng 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 các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện nghiêm các nhiệm vụ 

sau:  

 1. Tổ chức thực hiện nghiêm Thông báo số 1643/TB-UBND ngày 

14/7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới về việc thực hiện giãn cách 

xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi 

toàn huyện Chợ Mới; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện giãn cách 

xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các địa phương.  

 - Giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn với ngành y tế và các đơn vị 

có liên quan tận dụng triệt để thời gian cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-

TTg của Thủ tướng Chính phủ để ngăn chặn, truy vết, khoanh vùng, cách ly, 

dập dịch hiệu quả, dứt khoát; không để tiềm ẩn F0 trong cộng đồng gây 

bùng phát dịch trong huyện. 

 - Giao Trung tâm Y tế tăng cường quản lý chặt và tổ chức xét nghiệm 

sàng lọc các đối tượng có nguy cơ cao mắc COVID-19 ngoài cộng đồng 

như: người từ các tỉnh khác trở về, các tiểu thương chợ truyền thống, nhân 

viên cửa hàng tiện lợi...; phân loại đối tượng nguy cơ mắc COVID-19, phân 

tầng trong lấy mẫu xét nghiệm để ưu tiên xét nghiệm những trường hợp nghi 

ngờ, có kết quả sớm nhất phục vụ cho việc truy vết nhanh, khoanh vùng, dập 

dịch triệt để.  



2 

 

 2. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y 

tế, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát, lập danh sách đối với tất cả lái 

xe, phụ xe, và người theo cùng (nêu rõ thông tin địa chỉ thường trú, số 

điện thoại...) đặc biệt là các tuyến vận chuyển hàng hóa liên tỉnh, đường dài 

đã từng đi ra, đi về từ vùng dịch, tâm dịch và các địa phương đang có dịch 

(theo bản đồ COVID-19 do Bộ Y tế cung cấp) trong vòng 14 ngày phải được 

kiểm tra xét nghiệm RT-PCR (bằng hình thức mẫu gộp hoặc mẫu đơn), trừ 

các trường hợp đã có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 

trong 3 ngày gần nhất. Chi phí thực hiện xét nghiệm RT-PCR (mẫu gộp hoặc 

mẫu đơn) do doanh nghiệp hoặc cá nhân tự chi trả.  

 3. Giao Trung tâm Y tế khi tổ chức lấy mẫu phải thực hiện nghiêm 

việc phân tầng mẫu xét nghiệm để thực hiện ưu tiên xét nghiệm đối với các 

ca nghi ngờ có nguy cơ cao, phục vụ nhanh cho việc truy vết, khoanh vùng, 

cách ly, dập dịch. 

 4. Các trường hợp bệnh nhân điều trị nội trú tại các bệnh viện ngoài 

tỉnh, sau khi xuất viện muốn trở về địa phương phải có giấy chứng nhận âm 

tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR trong 3 ngày gần nhất hoặc 

test nhanh kháng nguyên trong 24 giờ. Sau khi trở về địa phương phải thực 

hiện theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày theo quy định; khi có biểu hiện 

sốt, ho, khó thở… liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được kịp thời hỗ 

trợ. 

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

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chấp hành nghiêm chỉnh tinh thần nội dung 

Công văn này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh An Giang (để báo cáo); 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch và các PCT 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. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Hoàng Hiếu 
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