
  

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: 2946A /BCĐ-TH Chợ Mới, ngày  27  tháng 11  năm 2021 

V/v áp dụng các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-

19 theo cấp độ được đánh 

giá.  

 

                            Kính gửi:  

 - Thủ trưởng các Ban ngành, Đoàn thể huyện; 

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

 

Căn cứ Thông báo số 4166/TB-SYT ngày 26/11/2021 của Sở Y tế 

tỉnh An Giang về việc cấp độ dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang, 

Theo đó, huyện Chợ Mới và từng xã, thị trấn được công bố cấp độ dịch 

covid-19 như sau: 

1. Đối với cấp huyện: Cấp độ 2, nguy cơ trung bình (màu vàng), thực 

hiện theo Kế hoạch số 2617/KH-UBND ngày 24/10/2021 của UBND 

huyện Chợ Mới về việc ban hành quy định tạm thời ”Thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid-19 trên địa bàn huyện Chợ Mới”.   

2. Đối với cấp xã: 

- Cấp độ 1, nguy cơ thấp - bình thường mới (vùng xanh) 08 xã – thị 

trấn: thị trấn Chợ Mới, Mỹ Hội Đông, Mỹ Hiệp, Mỹ An, Bình Phước Xuân, 

An Thạnh Trung, Hội An, Hòa An. 

- Cấp độ 2, nguy cơ trung bình (vùng vàng), 04 xã, thị trấn: thị trấn Mỹ 

Luông, xã Long Điền A, Tấn Mỹ, Hòa Bình. 

- Cấp độ 3, nguy cơ cao (vùng cam) 05 xã: Kiến An, Long Điền B, 

Kiến Thành, Nhơn Mỹ,  Long Giang. 

- Cấp độ 4, nguy cơ rất cao (vùng đỏ) 01 xã: Long Kiến. 

Trên cơ sở cấp độ dịch của huyện và từng xã – thị trấn; Trưởng ban 

chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 huyện Chợ Mới chỉ đạo như sau: 

1. Chủ tịch UBND các xã – thị trấn theo cấp độ dịch được công bố 

tổ chức các biện pháp phòng chống dịch covid-19 theo kế hoạch 

2617/KH-UBND ngày 24/10/2021 của UBND huyện về việc ban hành 

quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19 trên địa bàn huyện Chợ Mới”. 

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các biện pháp phòng 

chống dịch, không chủ quan, lơ là sau khi đã được tiêm vắc xin; luôn thực 

hiện giải pháp 5K; đồng thời tuyên truyền ý thức tự giác phòng chống 

dịch trong cán bộ, công chức, viên chức và trong nhân dân.  



Tiếp tục quản lý, giám sát chặt chẽ người dân trong huyện, hạn chế 

ra đường khi không cần thiết, đối với những người chưa tiêm ngừa thì 

không cho ra đường, đối với trẻ em chưa được tiêm ngừa thì không cho đi 

bán vé số. Đối với người ngoài tỉnh về địa phương, đặc biệt là các 

tỉnh/thành phố các khu vực thuộc cấp độ 3, cấp độ 4, thực hiện xét 

nghiệm, theo dõi sức khoẻ, cách ly theo quy định Bộ Y tế; tổ chức xét 

nghiệm các trường hợp nguy cơ cao, các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ 

mắc bệnh để sớm phát hiện, tổ chức cách ly, xử lý kịp thời các ổ dịch, 

đồng thời khẩn trương truy vết nhanh khi phát hiện các ca mắc trong cộng 

đồng, tiến hành tổ chức phong tỏa hẹp và kiểm soát chặt tại các khu vực 

phong tỏa, nhà cách ly nhà, người cách ly người, tránh lây lan dịch bệnh 

ra cộng đồng. 

Tiếp tục tập trung quyết liệt chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên (ưu tiên cho các đối 

tượng từ 50 tuổi trở lên, người có bệnh nền) ngay khi được phân bổ vắc 

xin, đảm bảo an toàn, hiệu quả; Tăng cường nhân lực, tăng điểm tiêm, đa 

dạng hoá hình thức tiêm cho nhanh, an toàn đảm bảo độ bao phủ mũi 1, 

triển khai tiêm mũi 2 (mũi 3 cho loại vắc xin phải tiêm 3 mũi) cho những 

đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian và tiếp tục tiêm mũi 2 cho trẻ từ 

12-17 tuổi khi đủ thời gian tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế... Đẩy mạnh 

việc áp dụng APP “Hồ sơ sức khỏe điện tử” để quản lý và theo dõi tiến độ 

tiêm chủng. 

UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác hướng dẫn kiểm tra, 

giám sát việc xây dựng các tiêu chí an toàn phòng chống dịch trong sản 

xuất đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn; đảm bảo an 

toàn thì sản xuất, sản xuất thì phải an toàn; khi phát hiện ca mắc, khẩn 

trương xác định, khoanh vùng hẹp, khống chế nhanh, không để lây lan 

diện rộng. 

2. Công an huyện chủ trì, phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự 

huyện, UBND các xã – thị trấn tổ chức Tổ kiểm soát phòng chống dịch 

lưu động tại các địa phương. Tăng cường công tác nắm địa bàn, kiểm soát 

công tác phòng chống dịch covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh, 

huyện, nhất là yêu cầu người dân về từ các tỉnh, thành phố phải khai báo y 

tế tại địa phương theo quy định. 

3. Đài truyền thanh huyện, Trung tâm Văn hóa – Thể thao thông 

báo rộng rãi trên đài truyền thanh cấp độ dịch trên địa bàn huyện và kế 

hoạch số 2617/KH-UBND ngày 24/10/2021 của UBND huyện, để nhân 

dân biết và chấp hành. 

4. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện tổ chức triển khai, quán 

triệt trong cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý về cấp độ 

và biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh 

covid-19; tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ 

quan, đơn vị và gia đình. 



5. Đề nghị UBMT Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể, chính 

trị, xã hội tăng cường chỉ đạo trong đoàn viên, hội viên tuyên truyền vận 

động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả. 

6. Thời gian áp dụng từ 00 giờ, ngày 28/11/2021 cho đến khi có thông 

báo 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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