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

HUYỆN CHỢ MỚI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

Số: 1799/UBND-TH Chợ Mới, ngày 31  tháng 7  năm 2021 
V/v tiếp tục 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 

 

  
  

                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 797/UBND-KGVX ngày 30 tháng 7 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tiếp tục thực hiện cách ly xã hội 

theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên phạm vi toàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện Chợ Mới chỉ đạo: 

 1. Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Chợ Mới tại 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 thêm 14 ngày, đến hết ngày 

15 tháng 8 năm 2021. 

 2. Trong thời gian tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 

16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu tất cả người dân trên địa bàn 

huyện không được phép ra đường (lưu thông trên bộ và trên sông) từ 18 giờ 

cho đến 05 giờ sáng hôm sau, 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.  

 3. Giao Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quyết định giảm số lượng cán bộ, công 

chức, viên chức, người làm việc tại cơ quan dưới 50%, người ở nhà phải làm 

việc trực tuyến và không tự ý ra ngoài khi không thật sự cần thiết; không áp 

dụng quy định này đối với 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...). 

 4. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, yêu cầu Thủ trưởng các 

đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm 
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các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 được quy định tại 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 và Công văn số 1678/UBND-

TH ngày 18/7/2021 của Ủy ban nhân dân về việc triển khai thực hiện Công 

văn số 713/UBND-KGVX ngày 17/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An 

Giang. Đặc biệt là thực hiện nghiêm nguyên tắc gia đình cách ly với gia 

đình, ấp cách ly với ấp, xã – thị trấn cách ly với xã – thị trấn. 

 Giao Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn có kế hoạch chăm lo công tác an sinh xã hội 

đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 

huyện do ảnh hưởng của dịch bệnh. 

 5. Giao Công an huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các đơn vị 

có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ đạo của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện tại Thông báo số 1643/TB-UBND 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. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các 

trường hợp không chấp hành các quy định trong công tác phòng, chống 

dịch như: ra đường trong trường hợp không cần thiết, tập trung đông 

người, không đeo khẩu trang nơi công cộng,.... 

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới kêu gọi cả hệ thống chính 

trị, cộng đồng doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân “vì sức khỏe bản 

thân, gia đình và cộng đồng” chấp hành và thực hiện nghiêm, đầy đủ các 

biện pháp phòng, chống dịch theo quy định tại Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ; quyết tâm kiểm soát tốt, ngăn chặn và sớm đẩy lùi dịch 

bệnh, đưa cuộc sống trở lại bình thường./. 

 

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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