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

HUYỆN CHỢ MỚI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

Số: 3480 /UBND-TH Chợ Mới, ngày 31 tháng 12 năm 2021 
V/v triển khai thực hiện Công 

văn số 1501/UBND-KGVX 

ngày 31/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang 

 

  

  

Kính gửi:  

 - Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể huyện; 

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

Thực hiện Công văn số 1501/UBND-KGVX ngày 31 tháng 12 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thực hiện Công điện số 

1850/CĐ-TTg ngày 31/12/2021của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện Chợ Mới yêu cầu Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể 

huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai các nội 

dung sau: 

1. Tiếp tục triển khai quyết liệt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh và 

Ủy ban nhân dân huyện về phòng, chống dịch bệnh như thực hiện 5K, tổ 

chức tiêm vắc xin, đảm bảo thuốc và ôxy y tế, giám sát dịch và chăm 

sóc, điều trị người bị nhiễm virus SARS-CoV-2 ngay tại cơ sở… Tăng 

cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, đặc biệt tại 

các điểm tham quan, du lịch, bệnh viện, chợ, siêu thị…hạn chế tối đa các 

sự kiện tập trung đông người. 

2. Trung tâm Y tế tăng cường các giải pháp chuyên môn giám sát 

dịch bệnh, biến chủng của virus để chỉ đạo, đề xuất tham mưu kịp thời 

cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện các biện pháp ứng 

phó hiệu quả, phù hợp.  

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức đánh giá sát 

cấp độ dịch của từng khu vực, địa phương để kịp thời áp dụng các biện 

pháp hành chính tương ứng, đảm bảo mục tiêu kiểm soát tốt công tác 



phòng, chống dịch tại địa phương nhất là trong dịp lễ Tết Nguyên đán 

sắp đến, để phù hợp với quy định tại Kế hoạch số 2617/KH-UBND ngày 

14/10/2021 của Ủy ban nhân dân 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”; căn cứ tình hình dịch bệnh, nguy cơ cụ thể 

tại từng khu vực, có thể áp dụng các biện pháp hành chính tăng cường 

đối với các khu vực nguy cơ cao, nguy cơ rất cao.    

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

ngành, đoàn thể huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ 

chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh An Giang (để báo cáo); 

- Thường trực HU, HĐND huyện; 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Ban Chỉ đạo PCDB COVID-19 huyện; 

- Cổng Thông tin Điện tử huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT, TH(V). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn Thanh Lộc 
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