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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 763/UBND-VX 
V/v tiếp tục tăng cường thực hiện các 

biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị 

16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

trên địa bàn huyện 

 
  Thoại Sơn, ngày 31 tháng 7 năm 2021 

               Kính gửi:   

 

  

 

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

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Chủ các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh  

   trên địa bàn huyện. 

 

Căn cứ Công văn số 797/UBND-KGVX ngày 30/7/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên phạm vi 

toàn tỉnh;  

Trước tình hình diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong tỉnh và đặc 

biệt là trên địa bàn huyện đã xuất hiện các trường hợp dương tính với vi rút SARS-

CoV-2 liên quan đến chuỗi ca nhiễm của công nhân tại tầng 3, Nhà máy túi xách của 

Công ty Cổ phần TBS An Giang. Nhằm nhanh chóng tách F0 ra khỏi cộng đồng, ngăn 

chặn mọi nguồn lây dịch bệnh từ bên ngoài vào địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện 

yêu cầu tất cả các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chủ các cơ sở, doanh 

nghiệp sản xuất, kinh doanh và nhân dân trên địa bàn huyện tiếp tục tăng cường thực 

hiện nghiêm các biện pháp cách ly xã hội theo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện 

cụ thể như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm mọi biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-

TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch Covid-19, các chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 694/UBND-

KGVX ngày 14/7/2021, Công văn số 713/UBND-KGVX, 714/UBND-KGVX ngày 

17/7/2021, Công văn số 723/UBND-KGVX ngày 19/7/2021, Công văn số 727/UBND-

KGVX ngày 20/7/2021, Công văn số 797/UBND-KGVX ngày 30/7/2021 và chỉ đạo 

của UBND huyện tại Công văn số 746/UBND-VX ngày 27/7/2021 về tăng cường thực 

hiện các biện pháp cách ly xã hội trên địa bàn huyện Thoại Sơn cho đến hết ngày 

15/8/2021. Tùy tình hình thực tế có thể kéo dài thêm thời gian thực hiện cách ly xã hội 

theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Riêng tại các khu vực thực hiện các biện pháp phong tỏa, cách ly y tế1 để thực 

hiện khoanh vùng, dập dịch thì thực hiện theo các Thông báo của UBND huyện về các 

biện pháp phong tỏa, cách ly y tế. Tùy tình hình thực tế có thể kéo dài thời gian phong 

tỏa hoặc kết thúc phong tỏa sớm, nhưng vẫn thực hiện cách ly xã hội theo thông báo. 

                                           
1 - Khu vực tổ 1, tổ 2, tổ 3, ấp Tây Bình, xã Vĩnh Trạch; Khu vực thuộc ấp Phú Thạnh, xã Tây Phú; Khu vực thuộc ấp Vĩnh 

Tây, xã Vĩnh Trạch; Khu vực thuộc ấp Hòa Tây A, xã Phú Thuận; Khu vực thuộc ấp Tây Bình C, xã Vĩnh Chánh; Khu vực thuộc ấp 

Hòa Phú, xã Định Thành; Khu vực thuộc ấp Phú thiện, Thị trấn Phú Hòa… 
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2. Tất cả người dân trên địa bàn huyện không được phép ra đường (lưu thông trên 

bộ và trên sông) từ 18 giờ cho đến 05 giờ sáng hôm sau, trừ trường hợp thật cần thiết 

như: cấp cứu, công vụ, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, thực hiện nhiệm vụ cấp 

bách theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc theo chỉ đạo của UBND tỉnh.  

3. Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định giảm số lượng cán bộ, công 

chức, viên chức, người làm việc tại cơ quan dưới 50%, người ở nhà phải làm việc trực 

tuyến và không tự ý ra ngoài khi không thật sự cần thiết; không áp dụng quy định này 

đối với các đơn vị phải bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch theo 

quy định (Công an, Quân sự, Biên phòng, Y tế, dân quân tự vệ…). 

4. Giao Trung tâm Y tế huyện tiếp chủ trì, phối hợp Công an huyện, UBND các 

xã, thị trấn, Công ty Cổ phần TBS An Giang khẩn trương rà soát, sàng lọc cho tất cả 

công nhân Nhà máy Túi xách TBS An Giang, nhằm nhanh chóng xác định chính xác 

nguồn lây, tách F0 ra khỏi cộng đồng và kịp thời ngăn chặn, cách ly, khoanh vùng, 

dập dịch có hiệu quả, không để dịch tiếp tục lây lan ra cộng đồng. 

5. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn chủ trì, phối hợp Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, các cơ quan, ban 

ngành, đoàn thể huyện, UBMTTQVN huyện có kế hoạch chăm lo công tác an sinh xã 

hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của 

dịch bệnh, nhất là 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/QĐT-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 vận chuyển hàng hóa nông sản 

Thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 800/UBND-

KGVX ngày 30/07/2021 về việc vận chuyển hàng hóa và các văn bản chỉ đạo có liên 

quan. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể 

huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn 

trương, nghiêm túc triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm người đứng đầu nếu để lây 

lan dịch bệnh do lỗi chủ quan và thông tin rộng rãi đến tất cả các cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động, chủ các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và nhân 

dân trên địa bàn huyện được biết và thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này./. 

 
Nơi nhận:                                                    
- Như trên; 

- TT. BCĐ PC Covid-19 tỉnh; (báo cáo) 

- TTHU, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; 

- TV.BCĐ PCDB COVID-19 huyện; 

- VPHU, VP.HĐND-UBND huyện; 

- Cổng TTĐT, Truyền thanh huyện; 

- CBTH: Trọng Toàn; 

- Lưu: VT.  

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Kiều 
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