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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 804/UBND-VX 

V/v tiếp tục 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  15  tháng  8  năm 2021 

      Kính gửi:   

  

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

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

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

   trên địa bàn huyện. 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh tại Công văn số 866/UBND-KGVX ngày 15/08/2021 

về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch sau ngày 15/08/2021. 

Căn cứ kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy ngày 15/08/2021 tại Thông 

báo số 106-TB/HU về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

và Thông báo số 107-TB/HU về việc điều chỉnh thời gian thực hiện cách ly xã hội theo 

Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện đến hết ngày 25/8. 

Qua hơn 15 ngày thực hiện tăng cường các biện pháp cách ly xã hội, tình hình 

phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả nhất 

định, việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đúng trọng tâm, trọng 

điểm. Tuy nhiên, tại mốt số địa bàn trong huyện và các địa phương giáp ranh huyện, 

tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. 

Nhằm phát huy kết quả đạt được, sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, trên cơ sở 

đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống 

dịch COVID-19 theo quy định và các chỉ đạo của UBND tỉnh. Chủ tịch UBND huyện 

– Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 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 thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly xã hội 

theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn 

huyện Thoại Sơn từ 00 giờ ngày 16/8/2021 đến hết ngày 25/8/2021, cụ thể như sau: 

1. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban 

ngành huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, chủ các cơ sở, doanh nghiệp; tất cả cán 

bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch được quy định tại Công văn số 

694/UBND-KGVX ngày 14/7/2021, Công văn số 713/UBND-KGVX ngày 17/7/2021, 

Công văn số 797/UBND-KGVX ngày 30/7/2021, Công văn số 866/UBND-KGVX ngày 

15/08/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và chỉ đạo của UBND huyện tại Công 

văn số 707/UBND-VX ngày 19/07/2021 về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở đấy”, gia 

đình cách ly với gia đình, khóm ấp cách ly với khóm ấp, xã cách ly với xã, huyện cách 

ly với huyện. 

2. Các chợ truyền thống tiếp tục được hoạt động khi đảm bảo các yêu cầu sau: Chỉ 

bán lương thực, thực phẩm và các hàng hóa thiết yếu trong phạm vi chợ tại các quầy, 
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kệ, sạp đã được bố trí, thực hiện nghiêm việc giãn cách tối thiểu 2m và các biện pháp 

5K, có phân luồng ngõ ra, ngõ vào tại các chợ để tăng cường kiểm soát, phòng chống 

dịch. Tiếp tục tổ chức cấp phát phiếu đi chợ đến từng hộ dân; mỗi hộ được đi chợ 02 

lần/tuần và cử đại diện một người/hộ đi chợ. Nghiêm cấm hoạt động các điểm, nhóm 

họp chợ tự phát dưới mọi hình thức. 

3. Về tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát, nắm chắc địa bàn đảm bảo thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

- Tiếp tục quán triệt thực hiện nguyên tắc 5K, phương châm 04 tại chỗ và tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm các vi phạm quy định phòng, chống dịch. 

- UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm “đi từng ngõ, gõ 

từng nhà, rà từng người” để phát hiện những người đến, về từ địa phương khác. Xử lý 

nghiêm người đến, về từ địa phương khác mà không khai báo y tế. Trưởng ấp chịu trách 

nhiệm trước Chủ tịch UBND xã, thị trấn; Chủ tịch UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch UBND huyện nếu không báo cáo, không kiểm tra, kiểm soát, gây nguy 

cơ mất an toàn, làm lây nhiễm dịch, bệnh COVID-19 trong cộng đồng. 

- Tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm sát phòng chống dịch của các tổ tuần tra lưu 

động, chia ca hợp lý để đảm bảo bao quát địa bàn và ứng trực 24/24. Bố trí các chốt 

chặn tại các khu vực phong tỏa, các xã, thị trấn thực hiện Chỉ thị 16 và tại các địa bàn 

giáp ranh với các huyện, thị, thành trong và ngoài tỉnh. 

- Nâng cao vai trò của các Tổ phòng, chống dịch COVID-19 cộng đồng tại ấp, kịp 

thời phát hiện các nguy cơ, hành vi mất an toàn phòng chống dịch, không đảm bảo quy 

định 5K trong các hoạt động sinh hoạt, làm việc, sản xuất, kinh doanh tại địa bàn ấp 

mình để nhắc nhỡ, tuyên truyền, hướng dẫn người dân, người lao động thực hiện đúng 

quy định. Báo cáo lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm an toàn 

phòng chống dịch. 

- Đảm bảo tất cả các ô tô, phương tiện thủy từ ngoài huyện vào, khi dừng đỗ trên 

địa bàn đều phải được kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19. Trường hợp chủ phương tiện, tài xế, tài công và người đi 

cùng đi về từ địa bàn thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ phải có kết quả 

xét nghiệm SARS-Cov-2 âm tính. Trường hợp đặc biệt cần có ý kiến của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện trở lên. 

- Đối với tài xế, nhân viên giao hàng theo xe đến các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện 

ích: Chỉ được qua chốt kiểm soát khi giao các mặt hàng thiết yếu theo hướng dẫn của 

Sở Công Thương tỉnh, đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo 

quy định. Chủ cơ sở tiếp tục lập danh sách nhân viên giao hàng, gửi UBND xã, thị trấn 

xác nhận, theo dõi. 

- Đối với người đi chợ phải trình Phiếu đi chợ có ghi họ tên, địa chỉ, ngày giờ vào 

chợ cụ thể... Các địa phương, chốt kiểm soát dịch bệnh tại các chợ có trách nhiệm kiểm 

tra, đánh dấu việc sử dụng phiếu đi chợ đảm bảo đúng quy định; nghiêm cấm mọi hình 

thức sử dụng phiếu nhiều lần/hộ gia đình, cho mượn phiếu… 

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên (không ở trong khu phong tỏa), 

hiện đang làm việc tại các cơ quan, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội 

đoàn thể các cấp và các tổ chức, cơ sở, doanh nghiệp cung ứng hàng hoá, dịch vụ thiết 

yếu… không bị yêu cầu dừng hoạt động, đi và về trong ngày qua địa bàn Thoại Sơn 
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phải thực hiện nghiêm các biện pháp 5K, khai báo y tế đầy đủ, rõ ràng, trung thực tại 

điểm đến, có Giấy cam kết ghi rõ thông tin cá nhân, nơi làm việc, lịch trình di chuyển 

chi tiết. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ các cơ sở/doanh nghiệp quản lý cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động có trách nhiệm xác nhận Giấy cam kết và đảm 

bảo quản lý chặt chẽ, thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh 

cho cán bộ, công nhân viên, tổ chức giãn cách tại nơi làm việc, ứng dụng công nghệ 

thông tin trong xử lý công việc, hội họp, tăng cường các biện pháp bảo vệ (như tiêm 

vắc-xin) và xét nghiệm tầm soát thường xuyên; chịu trách nhiệm người đứng đầu nếu 

để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động gây lây nhiễm dịch bệnh trong cơ 

quan, đơn vị, cở sở, doanh nghiệp do không chấp hành quy định về an toàn phòng chống 

dịch COVID-19. 

- Đối với người ngoài tỉnh đang làm việc tại Thoại Sơn, tiếp tục bắt buộc ở lại 

Thoại Sơn trong thời gian thực hiện giãn cách đến khi có thông báo mới. Nếu chưa sắp 

xếp ở lại được, thì ở lại địa phương nơi cư trú cho đến khi có thông báo mới, trường hợp 

đặc biệt cần xin ý kiến của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.  

- Đối với những người tham gia các đoàn kiểm tra, công tác từ ngoài tỉnh đến làm 

việc tại địa bàn huyện theo quyết định của cơ quan thẩm quyền, phải có kết quả xét 

nghiệm PCR âm tính trong vòng 03 ngày hoặc có giấy chứng nhận đã tiêm đủ 02 liều 

vắc xin phòng COVID-19. Nếu không có xét nghiệm PCR thì được test nhanh trước khi 

vào địa bàn huyện. Trường hợp làm việc tại Thoại Sơn quá 03 ngày, phải được xét 

nghiệm PCR tiếp tục. 

- Đối với các lao động địa phương về từ vùng có dịch COVID-19 thì phải thực 

hiện các biện pháp xét nghiệm, cách ly y tế theo hướng dẫn, chỉ đạo của Sở Y tế tại Công 

văn số 2407/CV-BCĐ ngày 14/8/2021 và các quy định khác UBND tỉnh. 

- Tiếp tục thực hiện từ 18 giờ cho đến 05 giờ sáng hôm sau, tất cả người dân trên 

địa bàn không được phép ra đường (lưu thông trên bộ và trên sông), trừ trường hợp thật 

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

nhiệm vụ cấp bách theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

4. Giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trung 

tâm Y tế huyện, Đội Thanh tra Giao thông số 5, các cơ quan, đơn vị có liên quan và 

UBND các xã, thị trấn, tăng cường các biện pháp quản lý, tuần tra, kiểm soát lưu động 

và tại các chốt chặn.  

Tổ chức truy vết thần tốc, hiệu quả, chính xác, đúng trọng tâm, trọng điểm để góp 

phần thực hiện các biện pháp cách ly, khoanh vùng, dập dịch triệt để, không để tiềm ẩn 

F0 trong cộng đồng gây bùng phát dịch bệnh. 

5. Giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

- Phối hợp ngay với Sở Công Thương, Sở Y tế, CDC tỉnh có đánh giá cụ thể về 

đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch, bệnh COVID-19 trong sản xuất đối 

với các doanh nghiệp có nhiều lao động tại Cụm công nghiệp Phú Hòa, kiến nghị UBND 

tỉnh xem xét, có ý kiến. 

- Chủ trì, phối hợp Trung tâm Y tế huyện, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn đánh giá cụ thể về đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch, bệnh 

COVID-19 trong sản xuất đối với các cơ sở/doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa 
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bàn huyện có quy mô dưới 100 lao động và sử dụng lao động trong địa bàn huyện, báo 

cáo, tham mưu UBND huyện xem xét, quyết định trong ngày 16/8/2021. 

- Phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức thực hiện bố trí, giãn 

cách và cấp phát phiếu đi chợ đến từng hộ dân.  

6. Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương 

liên quan 

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch xét nghiệm tầm soát SARS-Cov-2 trên diện rộng tại 

địa bàn các xã, thị trấn để nhanh chóng tách F0 ra khỏi cộng đồng; thực hiện triệt để các 

giải pháp ngăn chặn, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. 

- Chủ động phân loại và thực hiện cách ly F0, F1 tập trung hoặc tại nhà căn cứ tình 

hình dịch bệnh ở từng địa bàn và điều kiện cụ thể của từng trường hợp nhằm đảm bảo 

an toàn, không để lây nhiễm chéo (nếu cách ly tập trung) và lây lan ra cộng đồng (nếu 

trường hợp cách ly tại nhà phải có kiểm tra đủ điều kiện về nhà ở: nhà vệ sinh, phòng 

ốc…, có cam kết và giám sát chặt chẽ).  

- Việc tổ chức phân tầng điều trị (mô hình 3 tầng theo hướng dẫn của Bộ Y tế) cần 

vận dụng linh hoạt phù hợp với tình hình, điều kiện của địa phương; bảo đảm nhân lực, 

thuốc, ô-xy y tế, trang thiết bị theo quy định để bảo đảm số giường điều trị. 

7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện triệt để phương châm “đi từng ngõ, 

gõ từng nhà, rà từng đối tượng", tăng cường, phát huy vai trò của các Tổ phòng chống 

dịch cộng đồng, các tổ chức đoàn thể địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền, 

hướng dẫn người dân về việc thực hiện cách ly xã hội và các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19. Kiểm soát, quản lý chặt địa bàn, tình hình di biến động dân cư, đặc biệt 

là quản lý chặt các đối tượng đang thực hiện cách ly tại nhà, các hộ dân trong khu vực 

phong tỏa. 

Phối hợp Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, UBMTTQVN huyện, 

các Hội đoàn thể thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội, không để bất kỳ 

người dân nào thiếu đói. 

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 PCD Covid-19 tỉnh; (báo cáo) 

- TTHU, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; 

- TV.BCĐ PCD Covid-19 huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- 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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