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

HUYỆN CHỢ MỚI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

Số: 1764 /UBND-TH Chợ Mới, ngày 27 tháng 7  năm 2021 
V/v tăng cường quản lý thực hiện 

giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 

16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ 

 

  
  

                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 số 773/UBND-KGVX ngày 27 tháng 7 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường quản lý thực hiện 

giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 

của Thủ tướng Chính phủ. 

 Căn cứ kết luận tại hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy ngày 

27/7/2021 về công tác phòng chống dịch covid – 19 trên địa bàn huyện. 

 Nhằm kiểm soát chặt chẽ sự lây nhiễm, chủ động ngăn chặn, đẩy lùi 

dịch bệnh COVID-19, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới - Trưởng ban Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 huyện 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 nội dung sau: 

 1. Kể từ 18 giờ cho đến 05 giờ sáng hôm sau, tất cả người dân trên 

địa bàn huyện không được phép ra đường (lưu thông trên bộ và trên sông), 

trừ trường hợp thật cần thiết như: cấp cứu, công vụ, thực hiện nhiệm vụ 

phòng, chống dịch hoặc thực hiện nhiệm vụ cấp bách theo yêu cầu của cơ 

quan có thẩm quyền. Thời gian áp dụng: kể từ ngày 27 tháng 7 năm 

2021 cho đến khi có thông báo mới của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới. 
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 2. Đài Truyền thanh huyện, xã – thị trấn tăng cường tuyên truyền 

nội dung chỉ đạo nêu trên cho người dân được biết, chấp hành thực hiện. 

 3. Công an huyện phối hợp Thanh tra giao thông số 5, BCH Quân sự 

huyện hỗ trợ UBND các xã - thị trấn tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm 

bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. 

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương triển khai 

nội dung chỉ đạo nêu trên và tổ chức tuần hành, kiểm tra, xử lý nghiêm 

các trường hợp sai phạm theo quy định. 

 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, UBND huyện; 

- Ban Chỉ đạo PCDB COVID-19 huyện; 

- Cổng Thông tin Điện tử huyện; 

- Đài Truyền thanh huyện (thực hiện phát thanh); 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Hoàng Hiếu 
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