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

HUYỆN CHỢ MỚI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

Số: 189/UBND-TH Chợ Mới, ngày 28 tháng 01 năm 2021 
V/v triển khai thực hiện Công 

văn số 72/UBND-KGVX ngày 

28/01/2021 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 72/UBND-KGVX ngày 28 tháng 01 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc triển khai Chỉ thị 05/CT-TTg  

ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ 

Mới yêu cầu: 

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

nhân dân các xã, thị trấn: 

a) Tăng cường theo dõi, cập nhật thông tin và thực hiện nghiêm các văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn về các biện pháp phòng, chống dịch của Thủ tướng 

Chính phủ, Bộ ngành Trung ương và của Tỉnh; kích hoạt lại hệ thống phòng, 

chống dịch tại địa phương, đơn vị, nâng cao hơn mức bình thường, luôn chuẩn 

bị sẵn sàng tinh thần dịch bệnh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.  

b) Rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại 

các cơ sở y tế, trường học, khu công nghiệp, nhà máy xí nghiệp, các khu vực 

thường xuyên có hoạt động tập trung đông người. 

c) Khuyến cáo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động 

và người dân phải bình tĩnh, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; hạn chế đi 

đến các địa phương đang có ca mắc tại cộng đồng (Hà Nội, Hải Dương, Hải 

Phòng và Quảng Ninh,...) khi không thực sự  cần thiết.  

d) Đối với các trường hợp trở về từ vùng có dịch COVID-19 (Hà Nội, Hải 

Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh,...) phải thực hiện theo dõi sức khỏe tại gia 

đình; khi có các triệu chứng đau họng, ho, sốt hoặc khó thở, yêu cầu khai báo 

ngay cho cơ sở y tế địa phương để được lấy mẫu xét nghiệm kịp thời.  
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đ) Thực hiện nghiêm giải pháp 5K “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng 

cách – Không tập trung – Khai báo y tế" theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Yêu cầu 

người dân thực hiện nghiêm các giải pháp về đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập 

đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng. 

2. Công an huyện: 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát, xác minh tất cả 

các trường hợp trên địa bàn đã từng đi đến vùng dịch (Hà Nội, Hải Dương, Hải 

Phòng và Quảng Ninh,...) theo thông báo của Bộ Y tế để phối hợp giám sát, theo 

dõi sức khoẻ, phát hiện xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan rộng ra cộng 

đồng. 

- Tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn quản lý chặt công tác 

tạm trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn, sớm phát hiện các trường hợp lạ mặt cư 

trú bất hợp pháp tại địa bàn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đưa người xuất 

nhập cảnh trái phép trên địa bàn. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Đài 

Truyền thanh huyện, Cổng Thông tin Điện tử huyện, Đài Truyền thanh các xã, 

thị trấn, các tổ chức Chính trị xã hội phối hợp với ngành Y tế tiếp tục làm tốt 

công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch; thông tin chính xác, đầy đủ, kịp 

thời về diễn biến dịch bệnh, các biện pháp phòng chống để người dân không 

hoang mang, lo lắng, đề cao cảnh giác và thực hiện nghiêm công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 trong cộng đồng 

5. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế: Đề cao cảnh giác, luôn sẵn sàng kế 

hoạch ứng phó trong mọi tình huống khi dịch bệnh xảy ra, nâng cao năng lực 

khám, điều trị, khả năng truy vết, đưa đi xét nghiệm nhanh, bảo đảm an toàn 

nhất là trong các ngày Lễ, Tết sắp đến. 

6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Khuyến cáo nhân dân tăng cường giám sát tại cộng đồng, kịp thời phát 

hiện các trường hợp được phép cách ly tại nhà nhưng không tuân thủ theo quy 

định; các đối tượng lạ mặt tạm trú tại địa phương không rõ lai lịch, các đối 

tượng qua lại biên giới trái phép để thông báo ngay cho chính quyền địa phương 

kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy định. 

- Thông báo, rà soát, thống kê, lập danh sách tất cả các trường hợp đã 

từng đi đến vùng dịch (Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh,...) đã trở 

về địa phương trên mọi phương tiện; các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, trường 

hợp tiếp xúc gần với người bệnh hoặc đến các khu vực có nguy cơ cao theo 
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thông báo của Bộ Y tế phải được theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe, 

xét nghiệm sàng lọc và cách ly y tế phù hợp. Báo cáo danh sách về Ủy ban nhân 

dân huyện chậm nhất ngày 01/02/2021. 

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

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt 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; 

- Ủy ban MTTQVN huyện; 

- Cổng Thông tin Điện tử huyện; 

- Đài Truyền thanh huyện (phát tin); 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Viễn 
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