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

HUYỆN CHỢ MỚI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

Số: 1708/UBND-TH Chợ Mới, ngày 20 tháng 7  năm 2021 
V/v triển khai thực hiện Công văn 

số 727/UBND-KTN ngày 

20/7/2021 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 727/UBND-TH ngày 20 tháng 7 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc một số nội dung thực hiện công tác 

phòng chống dịch COVD-19 trên địa bàn tỉnh; 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 tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ sau:  

 1. Căn cứ tình hình thực tế và thực hiện nhiệm vụ được giao, Thủ 

trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn quyết định cho phép cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động (gọi chung là nhân viên) của đơn vị được nghỉ và làm việc trực tuyến 

tại nhà; số lượng người được nghỉ không quá 50% tổng số nhân viên của 

đơn vị; trừ các đơn vị phải bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống 

dịch theo quy định (Công an, Quân sự, Y tế, dân quân tự vệ…). Thời gian 

thực hiện: từ ngày ban hành Công văn này đến hết ngày 01/8/2021. 

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

ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức sắp xếp công việc hợp lý, đảm bảo các 

hoạt động bình thường trong thời gian giãn cách xã hội theo Công văn số 

1679/UBND-TH ngày 18/7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc điều 

chỉnh thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn huyện; chịu trách nhiệm về kết quả 

thực hiện nhiệm vụ được giao; chỉ đạo tất cả nhân viên của đơn vị đăng ký 

lịch làm việc cụ thể (ngày làm việc tại cơ quan và tại nhà); có cơ chế quản lý 

và chịu trách nhiệm quản lý đối với nhân viên được bố trí, phân công làm 
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việc tại nhà. Yêu cầu tất cả đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động gương mẫu chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch trong thời gian thực giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ. 

 - Những nhân viên khi đến cơ quan làm việc phải mang theo thẻ công 

chức, viên chức, giấy xác nhận của đơn vị (Công văn số 1651/UBND-TH 

ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thực hiện đeo thẻ công 

chức, viên chức) để thuận lợi cho công tác kiểm tra, kiểm soát công tác 

phòng, chống dịch của các lực lượng chức năng theo tinh thần chỉ đạo của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại Công văn số 1655/UBND-TH ngày 

15/7/2021 về việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện giãn cách xã 

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

huyện; nghiêm cấm hành vi sử dụng thẻ công chức, viên chức, giấy xác nhận 

đi ra ngoài trong thời gian được phân công làm việc tại nhà, trừ những 

trường hợp thật sự cần thiết; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi 

phạm theo quy định. 

 - Yêu cầu thiết lập mã QR tại trụ sở làm việc của đơn vị; tất cả nhân 

viên cài đặt hệ thống phần mềm BlueZone để khai báo y tế khi đến cơ quan 

làm việc và khi ra về. Thủ trưởng các đơn vị phân công bộ phận theo dõi 

tổng hợp kết quả khai báo y tế hằng ngày đối với những nhân viên tại đơn vị 

và lưu trữ hồ sơ theo quy định. 

 2. Đối với các lĩnh vực thiết yếu được phép hoạt động trong thời gian 

thực hiện giãn cách xã hội được quy định tại Điểm f, Khoản 1 của 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, chủ doanh nghiệp, 

người đứng đầu chịu trách nhiệm xác nhận cho nhân viên trong thực hiện 

nhiệm vụ và đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy 

định. 

 Yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất thực hiện nghiêm quy định 

tại Điểm f, Khoản 1 của Thông báo số 1643/TB-UBND ngày 14/7/2021 của 

Ủy ban nhân dân huyện, trong đó lưu ý luôn đảm bảo thực hiện 5K, tổ chức 
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giảm quy mô sản xuất, đảm bảo nguyên tắc “3 tại chỗ” hoặc tổ chức các 

phương tiện đưa đón công nhân tập trung từ nhà đến nơi làm việc và ngược 

lại; đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch nhằm tăng cường kiểm soát, 

ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây nhiễm vào đơn vị sản xuất của doanh 

nghiệp. 

 Các trường hợp không đảm bảo các quy định nêu trên thì phải tạm 

dừng hoạt động.  

 3. Giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường quản lý hoạt động 

của chợ truyền thống trên địa bàn huyện, trong đó: 

 - Tiếp tục chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động các chợ truyền thống 

tại địa phương, đảm bảo thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y tế; kiên 

quyết dừng ngay hoạt động những chợ không đảm bảo an toàn phòng, chống 

dịch hoặc phát hiện trường hợp F0. 

 - Bố trí các chốt kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch tại các ngõ ra, 

vào ở các chợ; yêu cầu thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y tế đối với 

tất cả người dân khi đến chợ thực hiện việc trao đổi, mua bán hàng hóa. 

 - Phối hợp với các ngành chức năng chỉ đạo Ban Quản lý chợ, chủ 

khai thác chợ tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến bà con tiểu 

thương đang kinh doanh tại các chợ về các biện pháp phòng, chống dịch, 

nghiêm túc thực hiện biện pháp 5K của Bộ Y tế, nâng cao ý thức tham gia 

phong trào toàn dân phòng, chống dịch. 

 - Tổ chức thực hiện cấp phát phiếu đi chợ, trung tâm thương mại, cửa 

hàng tiện ích... (gọi chung là chợ) đến từng hộ dân; mỗi hộ chỉ được đi chợ 

tối đa 03 lần/tuần và cử đại diện một người/hộ đi chợ; trên phiếu có họ tên, 

địa chỉ, ngày giờ vào chợ cụ thể... Các địa phương, chốt kiểm soát dịch bệnh 

tại các chợ, cửa hàng tiện ích... có trách nhiệm kiểm tra việc sử dụng phiếu 

đi chợ đảm bảo đúng quy định; nghiêm cấm mọi hình thức sử dụng phiếu 

nhiều lần/hộ gia đình, cho mượn phiếu... 

 - Khuyến khích thực hiện đa dạng hóa hình thức trao đổi, mua bán 

hàng hóa của người dân, giảm tối thiểu tiếp xúc trực tiếp giữa người mua và 

người bán (như bán hàng qua điện thoại, giao hàng tại nhà...). Thường xuyên 
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cung cấp thông tin tại khu vực chợ về nguồn cung và giá cả hàng hóa, các 

địa chỉ bán hàng giao tại nhà, các dịch vụ giao hàng... để người dân biết, lựa 

chọn.  

 - Đối với các chợ trung tâm, chợ có quy mô lớn, yêu cầu phải bố trí 

bến, bãi tập kết, bốc dỡ hàng hóa và tách biệt khu vực chợ. Ngoài thực hiện 

nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch, các 

ngành chức năng, các Ban Quản lý chợ, chủ khai thác chợ thực hiện việc 

phun xịt khử khuẩn đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào khu 

vực bến, bãi. 

 4. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và 

các cơ quan liên quan tuyên truyền cho các phương tiện vận tải, vận chuyển 

hàng hóa (lái xe, người phục vụ trên xe, nhân viên bốc, xếp dỡ hàng hóa đi 

theo xe...) nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh; yêu cầu hạn chế dừng 

đỗ, hạn chế tiếp xúc với người khác, điều khiển phương tiện theo đúng lộ 

trình vận chuyển, ghi chép hành trình vận chuyển, danh sách các trường hợp 

có tiếp xúc; thường xuyên mở cửa sổ thông thoáng phương tiện và phải thực 

hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch (thực hiện 5K, đặc biệt là khai 

báo y tế, phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình vận chuyển, sử dụng trang 

phục phòng chống dịch, sát khuẩn tay, khử khuẩn phương tiện vận chuyển 

hàng ngày…). 

 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 

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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