
  

UBND HUYỆN CHỢ MỚI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  BCĐ PHÒNG CHỐNG                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DỊCH BỆNH COVID-19    

      Số:  2456/BCĐ-TH Chợ Mới, ngày  07  tháng 10  năm 2021 

V/v tiếp tục tăng cường các 

biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 trên địa 

bàn huyện.  

 

 

                            Kính gửi: 
 

 - Thủ trưởng các Ban ngành, Đoàn thể huyện; 

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

 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn 

huyện, nhất là hiện nay phát hiện nhiều ca dương tính tại các ổ dịch mới 

phát sinh trên địa bàn huyện, đồng thời tiếp nhận số lượng đông người về 

từ các tỉnh, thành phố có dịch nên tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm sang các địa 

phương khác. Do đó, để kịp thời ngăn chặn, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, 

hạn chế tối đa việc lây lan sang các xã, thị trấn khác; Ủy ban nhân dân 

huyện Chợ Mới tiếp tục tăng cường các biện pháp trong thời gian thực hiện 

giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, như 

sau: 

1. Yêu cầu toàn thể nhân dân trong huyện hạn chế tối đa việc ra khỏi nhà 

khi không thực sự cần thiết, chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp phải mua lương 

thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu; làm việc tại cơ quan, đơn vị nhà nước, 

lực lượng vũ trang; làm việc tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh 

doanh dịch vụ được phép hoạt động; áp dụng triệt để 5K; không tập trung quá 

5 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.  

2. Người dân trên địa bàn huyện không được phép ra đường từ sau 18 

giờ mỗi ngày đến 4 giờ sáng ngày hôm sau cho đến khi có thông báo mới. 

Trừ trường hợp cấp cứu, mua thuốc điều trị bệnh, thi hành công vụ,… và các 

trường hợp được phép ra đường theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

3. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát không phục vụ 

tại chỗ, chỉ được bán hàng mang đi hoặc giao hàng tại nhà thông qua lực 

lượng giao nhận hàng (shipper) do UBND các xã - thị trấn cấp giấy phép 

hoạt động trong khung giờ từ 6h00 sáng đến 18h00 hàng ngày (có hạn chế 

về số lượng cấp phép) và phải đảm bảo thực hiện nghiêm giải pháp 5K. 

4. Tất cả các trường hợp vào địa bàn huyện phải xét nghiệm nhanh 

kháng nguyên virus SARS-CoV-2 tại chốt kiểm soát. Tùy theo tình hình 

thực tế của các địa phương, giao Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chủ động 

nghiên cứu, bố trí các chốt kiểm soát người lưu thông trên đường để phục 



vụ công tác kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, tăng cường 

công tác tuần tra, kiểm soát của các Tổ kiểm tra lưu động, kiên quyết xử 

phạt các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch.  

5. Trung tâm y tế huyện phối hợp các địa phương tiếp tục công tác 

tâm soát, sàn lọc diện rộng để bóc F0 ra khỏi cộng đồng, đồng thời đẩy 

nhanh chiến dịch tiêm vắc xin để miễn dịch cộng đồng để mở rộng Vùng 

Xanh, thu hẹp và từng bước xóa bỏ Vùng vàng, Vùng đỏ tiến tới kiểm soát 

dịch hoàn toàn và “đạt miễn dịch cộng đồng”trong thời gian tới. 

6. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao, Đài Truyền thanh huyện, các xã - thị trấn tăng cường tuyên truyền 

cho người dân hạn chế ra ngoài đường khi chưa thật sự cần thiết, nhất là trong 

thời gian tiếp nhận công dân ngoài tỉnh tự phát trở về địa phương tiềm ẩn 

nhiều nguy cơ bùng phát dịch. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người 

dân đối với tình hình dịch bệnh trong tỉnh, trong huyện; khuyến  nghị người 

dân tự giác chấp hành biện pháp phòng chống dịch theo quy định.  

7. Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã, thị trấn 

khẩn trương phối hợp Công an huyện tăng cường hình thức quản lý người 

dân ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết; tổ chức các Tổ kiểm soát lưu 

động để nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm trong thời gian thực hiện 

giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ như: tụ 

tập đông người tại các điểm công cộng; ra khỏi nhà khi không cần thiết, 

không mang khẩu trang; các cửa hàng không thiết yếu vẫn mở cửa hoạt động.  

Các địa phương tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ người dân đủ điều 

kiện cách ly tại nhà, đảm bảo các điều kiện cách ly theo quy định, bố trí khu 

vực cách ly riêng biệt, có treo bảng thông báo điểm cách ly tại nhà để mọi 

người xung quanh cảnh giác. Phát huy Tổ Covid cộng đồng phối hợp với lực 

lượng công an địa phương giám sát và xử lý nghiêm các đối tượng không tuân 

thủ theo quy định. 

- Ngoài các nội dung tăng cường nêu trên, các nội dung còn lại  thực 

hiện theo Công văn số 2086/BCĐ-TH ngày 06/9/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 huyện Chợ Mới về việc áp dụng các biện 

pháp phòng chống dịch covid-19 sau ngày 06/9/2021; Công văn số 

2149/BCĐ-TH ngày 10/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 huyện Chợ Mới về việc quy định các biện pháp tăng cường 

trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 2132/UBND-TH ngày 08/9/2021 

của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới về việc giảm số lượng người làm 

việc tại các cơ quan, đơn vị còn 30% đảm bảo tốt công tác phòng, chống 

dịch COVID-19; Công văn số 2247/UBND-TH ngày 20/9/2021 của 

UBND huyện Chợ Mới về việc tăng cường các biện phòng, chống dịch 

COVID-19. 



- Đối với các địa phương đang áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg thì 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo 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; Công văn số 1912/UBND-TH 

ngày 15/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới về việc 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. 

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới yêu cầu Thủ trưởng các Ban ngành, 

Đoàn thể huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt tinh 

thần Công văn này./.  

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh An Giang (để báo cáo); 

- TT. HU, HĐND, UBND huyện; 

- Ban Chỉ đạo PCDB Covid-19 huyện; 

- Trung tâm Chỉ huy PCDB Covid-19 huyện  

- Cổng Thông tin Điện tử huyện; 

- Đài Truyền thanh huyện (phát tin); 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Đoàn Thanh Lộc 
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