
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN PHÚ TÂN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 3298 /QĐ-UBND Phú Tân, ngày  16 tháng 9 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc áp dụng các biện pháp tăng cường thực hiện cách ly xã hội theo 

 Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

 đối với thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân 
 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ TÂN 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp 

cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 

30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV; 

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; 

Căn cứ Công văn số 866/UBND-KGVX ngày 15/8/2021 của UBND tỉnh An 

Giang về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch sau ngày 15/8/2021; 

Căn cứ Công văn số 901/UBND-KGVX ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh về việc 

áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 sau ngày 25/8/2021; 

Công văn số 2715/BCĐ-KGVX ngày 05/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống 

dịch COVID-19 tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch sau ngày 

05/9/2021 trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 149-QĐ/HU ngày 03/9/2021 của Huyện uỷ Phú Tân về 

việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Phú Tân; 

Căn cứ Quyết định số 3260/QĐ-UBND ngày 03/9/2021 của UBND huyện về việc 

thành lập Trung tâm Chỉ huy và các Tiểu ban Giúp việc thực hiện công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 huyện Phú Tân; 

Căn cứ Quyết định số 3289/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND huyện về việc 

áp dụng thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ đối với thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân; 

Căn cứ tình hình thực tế diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị trấn Phú 

Mỹ, huyện Phú Tân; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
 

Điều 1. Áp dụng thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ đối với toàn địa bàn thị trấn Phú Mỹ - huyện Phú Tân. 

Riêng khu vực từ Tổ 11 đến Tổ 15 của ấp Trung 1 và khu vực từ Tổ 1 đến Tổ 4 

của ấp Trung Thạnh, thị trấn Phú Mỹ áp dụng các biện pháp tăng cường trong thực 



 

 

 

hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời thực hiện phong toả 

và giới nghiêm 24/24 trong khu vực. 

Thời gian áp dụng: Kể từ 00 giờ, ngày 16/9/2021 đến hết ngày 27/9/2021. Tùy 

theo tình hình thực tế UBND huyện có thể rút ngắn hoặc kéo dài thêm thời gian áp 

dụng. 

 Điều 2. Giao Chủ tịch UBND thị trấn Phú Mỹ: 

  Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 

số 866/UBND-KGVX ngày 15/8/2021, Công văn số 901/UBND-KGVX ngày 

24/8/2021, Công văn số 2715/BCĐ-KGVX ngày 05/9/2021, Quyết định số 3289/QĐ-

UBND ngày 14/9/2021 và các chỉ đạo khác của UBND huyện trong việc thực hiện 

cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trên tinh thần 

quyết liệt có những giải pháp mạnh hơn, nâng cao hơn, sớm hơn để đưa địa phương 

về trạng thái bình thường.  

 Phối hợp cùng các lực lượng Công an, Ban Chỉ huy quân sự, Trung tâm Y tế, 

phòng Y tế thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, nhất là các chốt giao tiếp 

giữa thị trấn Phú Mỹ với các địa phương khác. 

 Điều 3. Các xã – thị trấn trên địa bàn huyện nếu truy vết phát hiện trường hợp 

nghi nhiễm COVID-19 thì tổ chức tăng cường giãn cách xã hội ở mức độ cao hơn tại 

khu vực đó, thần tốc xét nghiệm, truy vết nhanh, khoanh vùng để dập dịch. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các đơn vị 

phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Công an, Ban chỉ huy quân sự huyện, các cơ quan ban 

ngành có liên quan, Chủ tịch UBND thị trấn Phú Mỹ và các xã, thị trấn chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.  

             

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Sở Y tế; 

- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

- BTT UB MTTQVN huyện; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 
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