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Kính gửi:  

 
- Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể 

huyện. 

 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

  

  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại Hội nghị 

trực tuyến ngày 24/8/2021 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 nhằm 

đánh giá lại công tác phòng, chống dịch trong thời gian thực hiện giãn cách 

xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đề ra phương 

án phòng, chống dịch sau ngày 25/8/2021; Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới 

yêu cầu: 

Tính đến ngày 24/8/2021, trên địa bàn huyện Chợ Mới có 57 trường 

hợp nhiễm COVID-19 (trong đó: 50 trường hợp và 07 trường hợp tái dương 

tính), cụ thể: trong cộng đồng: 26; trong khu cách ly: 16; tại chốt kiểm soát 

(cách ly ngay sau khi nhập cảnh): 8; tái dương tính: 7. 

Có thể khẳng định, trong thời gian qua, công tác phòng chống dịch 

bệnh COVID-19 được cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã thực hiện chủ 

động, đồng bộ và mang lại nhiều hiệu quả, kịp thời ngăn chặn dịch bệnh lây 

lan trong cộng đồng; bảo vệ tốt sức khỏe, tính mạng của Nhân dân. Huyện 

ủy, Ủy ban nhân dân huyện biểu dương, ghi nhận những đóng góp của từng 

đồng chí tham gia phòng, chống dịch, lực lượng tuyến đầu đã góp phần cho 

thành công hôm nay. Bên cạnh, sự quyết tâm phòng, chống dịch thì vẫn còn 

một số cá nhân, đơn vị còn lơ là, chủ quan, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, lây 

lan dịch bệnh. 

Dù tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt nhưng nhất định không 

được chủ quan và phải tiếp tục thực hiện nâng cao các giải pháp phòng 

chống dịch trong tình hình mới, cụ thể: 
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1. Từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính 

trị từ huyện đến xã, kể cả người không trực tiếp tham gia công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 phải nâng cao ý thức cảnh giác và tinh thần trách 

nhiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

2. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tăng cường công tác tuyên 

truyền phù hợp tình hình mới, nhất là mức độ nguy cơ của dịch bệnh; thông 

tin tình hình dịch bệnh ngoài địa bàn huyện; tuyên truyền những trường hợp 

không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo không trung thực 

làm dịch COVID-19 lây lan cho người khác và cộng đồng có thể bị xử lý 

nghiêm theo quy định pháp luật; thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.  

Tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tăng cường giám sát 

cộng đồng, kịp thời báo cáo đến chính quyền địa phương, ngành chức năng 

những trường hợp người lạ mặt tại địa phương để kịp thời xử lý. Giao Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức khen thưởng, đột xuất cho người phát 

hiện trình báo chính quyền địa phương khi có người từ vùng dịch về địa bàn.  

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tiếp tục triển khai xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 diện rộng trên 

địa bàn huyện Chợ Mới theo Kế hoạch số 1934/KH-BCĐ ngày 17/8/2021của 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện cho đến khi mỗi người 

dân tiêm đủ 2 liều vaccine. Bên cạnh việc cân đối nguồn lực phục vụ công 

tác phòng, chống dịch; cần tăng cường vận động các tổ chức, mạnh thường 

quân, doanh nghiệp hỗ trợ thiết bị y tế, kinh phí,...cùng chính quyền phòng , 

chống dịch. 

- Chấp hành nghiêm túc việc tổ chức tiêm chủng, xét nghiệm đảm bảo 

giản cách, tránh tình trạng tập trung đông người dẫn đến nguy cơ lây lan, 

bùng phát dịch; tuyệt đối không tổ chức tại Văn phòng ấp, trụ sở làm việc. 

Nếu tổ chức, cá nhân nào vi phạm dẫn đến bùng phát, lây lan dịch bệnh thì 

tùy mức độ vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.  

- Tiếp tục tăng cường hoạt động kiểm tra tại các chốt kiểm soát đường 

bộ, đường thủy, quản lý chặt chẽ người về từ vùng dịch, tài xế, tài công.  

Đối với cán bộ, công chức, viên chức đến cơ quan làm việc phải mang 

thẻ công chức, viên chức, thẻ ngành hoặc mặc trang phục ngành trong suốt 

quá trình di chuyển giữa trụ sở cơ quan, đơn vị và nơi cư trú để lực lượng 

tham gia phòng, chống dịch COVID-19 có thể nhận diện, đồng thời phải có 

giấy xác nhận công tác của cơ quan, đơn vị hoặc Thư mời họp;  
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Người dân từ vùng xanh qua vùng xanh chỉ kiểm tra theo quy định; 

trường hợp từ vùng đỏ qua cam,cam qua vàng, vàng qua xanh phải thực hiện 

test nhanh tại chốt kiểm soát hoặc xuất trình phiếu test trong 02 ngày (các 

vùng nguy cơ được cập nhật trên bản đồ COVID-19 huyện hàng ngày). 

- Tăng cường công tác quản lý người dân trên địa bàn, dứt khoát 

không để người dân tự phát rời khỏi địa bàn đang có dịch làm lây lan sang 

các địa bàn, địa phương khác. 

- Tuyên truyền, vận động các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, địa điểm 

kinh doanh thuốc,...nếu có trường hợp đến khám chữa bệnh, mua thuốc mà 

có biểu hiện dịch bệnh COVID-19 thì liên hệ ngay với chính quyền địa 

phương, Trạm Y tế để kịp thời xử lý. 

- Quản lý tốt các khu cách ly tập trung đảm bảo khoa học, phân khu 

vùng nguy cơ cao, F1 tiếp xúc gần, tránh không để lây chéo trong khu cách 

ly. 

- Đảm bảo an toàn cho lực lượng chốt trực tại các khu cách ly, chốt 

kiểm soát, lực lượng test, tiêm chủng,... 

- Đối với các trường hợp đã hoàn thành điều trị trở về địa phương: 

nhằm đảm bảo an toàn, các xã, thị trấn thực hiện việc cách ly tập trung thêm 

7 ngày và lấy mẫu xét nghiệm PCR 2 lần. Không thu phí dịch vụ ăn uống 

đối với những trường hợp này. 

- Những người về từ vùng dịch đã tiêm đủ 2 liều vaccin (liều thứ 2 ít 

nhất 14 ngày và không quá 12 tháng) tính đến thời điểm về địa phương sẽ 

thực hiện test nhanh và thực hiện cách ly tại nhà (nếu đảm bảo đủ điều kiện 

sau khi được ngành y tế, cơ quan chức năng thẩm định) trong vòng 07 ngày, 

được thực hiện xét nghiệm 02 lần vào ngày đầu và ngày thứ bảy.  

4. Trung tâm Y tế 

- Đẩy mạnh việc tiêm chủng vaccin phòng COVID-19 trong cộng 

đồng. Nếu lực lượng y tế quá tải, không đảm bảo tiến độ tiêm chủng thì phối 

hợp với Phòng Y tế huy động, trưng dụng lực lượng y tế tư nhân cùng tham 

gia hỗ trợ trong công tác tiêm chủng. 

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí mua sắm các thiết 

bị y tế (dung môi xét nghiệm PCR, test,..) trình Ban Chỉ đạo xem xét.  
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- Lấy mẫu PCR tất cả các trường hợp F1 đang cách ly; đồng thời, phân 

loại, sắp xếp từng nhóm đối tượng theo mức độ triệu chứng để quản lý tốt 

từng trường hợp trong khu cách ly. 

- Tạm dừng ngay việc tiêm vaccine đối với địa điểm bố trí không đảm 

bảo về giãn cách. 

5. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội  

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các đơn vị liên 

quan khẩn trương triển khai các chính sách theo Nghị quyết số 68/NQ-CP 

ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 

07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số 

chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn 

do đại dịch COVID-19. 

6. Về tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản 

- Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu Ủy ban 

nhân dân huyện triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp trong 

tình hình dịch COVID-19 hiện nay. Đồng thời, phối hợp với Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội đoàn thể, đơn vị liên quan hỗ trợ giúp 

nông dân tiêu thụ nông sản khi gặp khó khăn do dịch bệnh.  

- Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu thực hiện tốt công tác 

quản lý giá, phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra việc 

kinh doanh các mặt hàng tại các chợ, cửa hàng tiện lợi. 

Vì trách nhiệm cộng đồng, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Chợ 

Mới kêu gọi cả hệ thống chính trị, toàn thể Nhân dân, cộng đồng doanh 

nghiệp thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch trên địa 

bàn huyện trong tình hình mới; 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, TH(V). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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