
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THOẠI SƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  850/UBND-VX 

V/v tiếp tục áp dụng các biện pháp cách ly 

xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ trên địa bàn huyện  

sau ngày 25/08/2021 

            Thoại Sơn, ngày  25  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 901/UBND-KGVX ngày 

24/8/2021 v/v áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 sau ngày 

25/8/2021; Công văn số 903/UBND-KGVX ngày 25/8/2021 v/v giảm số lượng người 

làm việc tại các cơ quan, đơn vị đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Qua hơn 25 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 nhiều kết quả tích 

cực, đã qua 18 ngày huyện không xuất hiện các case bệnh mới trong cộng động. Tuy 

nhiên, trên địa bàn huyện còn nhiều case bệnh đang điều trị, nhiều trường hợp F1 và 

người về từ vùng dịch đang ở các khu cách ly tập trung và tại nhiều địa phương giáp 

ranh huyện, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, nên khả năng dịch bệnh 

lây nhiễm bên trong và xâm nhập từ bên ngoài còn cao. 

Nhằm phát huy kết quả đạt được, sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc 

sống người dân trở về trạng thái bình thường mới theo 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 của Thủ tướng Chính phủ trên 

địa bàn huyện Thoại Sơn từ 00 giờ ngày 26/8/2021 đến hết ngày 05/9/2021, 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, Công văn số 901/UBND-KGVX ngày 24/8/2021, Công văn 

số 903/UBND-KGVX ngày 25/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và chỉ đạo 

của UBND huyện tại Công văn số 707/UBND-VX ngày 19/07/2021, Công văn số 

804/UBND-VX ngày 15/8/2021 về 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, đặc biệt 

là thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở đấy”, giải pháp 5K và tuyệt đối không ra 

khỏi nhà khi không thực sự cần thiết. Mọi trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm 

theo quy định của pháp luật. 
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2. Về việc giảm số lượng người làm việc 

2.1. Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn:  

- Mỗi cơ quan, đơn vị chỉ bố trí không quá 05 người làm việc tại trụ sở. Không áp 

dụng quy định trên đối với các đơn vị phải bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, 

chống dịch theo quy định (Công an, Quân sự, Y tế, dân quân tự vệ...), lực lượng quản 

lý thị trường; những cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham mưu xử lý công việc, 

phục vụ hoạt động của Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBND các cấp (như: 

công tác chuẩn bị hội họp, đảm bảo an toàn thông tin, hạ tầng kỹ thuật…) liên quan 

đến công tác chỉ đạo phòng, chống dịch và những trường hợp khẩn cấp khác.  

- Đối với cơ quan Truyền thanh huyện được phép tác nghiệp, bố trí không quá 

20% công chức, viên chức làm việc, phục vụ hoạt động nghiệp vụ báo chí, tuyên 

truyền. 

Các trường hợp được phép đến cơ quan làm việc theo quy định phải mang thẻ 

công chức, viên chức, thẻ ngành hoặc mặc trang phục ngành trong suốt quá trình di 

chuyển giữa trụ sở cơ quan, đơn vị và nơi cư trú để lực lượng tham gia phòng, chống 

dịch COVID-19 có thể nhận diện, đồng thời phải có giấy xác nhận công tác của cơ 

quan, đơn vị hoặc Thư mời họp.  

2.2. Các doanh nghiệp công nghệ thông tin, viễn thông, truyền hình cáp cung 

cấp hạ tầng, nền tảng, trung tâm dữ liệu, an toàn thông tin, đảm bảo thông tin liên lạc, 

cáp tín hiệu tiếp tục thực hiện theo tinh thần Công văn số 789/UBND-KGVX ngày 

29/07/2021 của UBND tỉnh.  

2.3. Các doanh nghiệp Bưu chính, chuyển phát: Bộ phận hành chính, văn 

phòng bố trí làm việc không quá 10 người. Riêng Bưu tá, lái xe, lực lượng khai thác 

được phép hoạt động để đảm bảo nhiệm vụ phát thư KT1, phát hành bưu phẩm, bưu 

kiện và hàng thiết yếu không quá 20% nhân sự.  

2.4. Các doanh nghiệp được phép hoạt động trong thời gian thực hiện giãn cách 

xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, yêu cầu chủ doanh nghiệp bố trí giảm số người làm 

việc hành chính tại trụ sở đơn vị dưới 20% (không áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt 

động sản xuất kinh doanh đảm bảo mô hình 3 tại chỗ; hoặc có tổ chức đưa đón công 

nhân theo phương thức “01 cung đường 2 điểm đến”).  

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quy định tại mục 2.2, 2.3, 2.4 chịu 

trách nhiệm cấp giấy xác nhận và lập danh sách nhân sự được bố trí làm việc; có xác 

nhận của UBND các xã, thị trấn nơi doanh nghiệp hoạt động (đối với doanh nghiệp) 

để lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 thuận lợi trong việc kiểm soát tại 

các chốt chặn. 

3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện cùng với Công an huyện, Văn phòng HĐND 

và UBND, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp 

với các ngành có liên quan và UBND các xã, thị trấn khảo sát địa bàn, chủ động tham 

mưu bố trí tối thiểu 200 giường điều trị F0 không triệu chứng (tầng 1) và 20 giường 

điều trị F0 có triệu chứng (tầng 2); đồng thời chủ động thực hiện “4 tại chỗ” ở mức 

cao hơn để phòng chống dịch hiệu quả. 
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- Rà soát lại các biện pháp phòng chống dịch, điều chỉnh những giải pháp chưa 

hiệu quả, tăng cường các giải pháp phù hợp hơn trong tình hình mới với tinh thần khẩn 

trương, quyết liệt, tranh thủ “thời gian vàng” của giãn cách xã hội tiến hành xét 

nghiệm tầm soát, thần tốc truy vết, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng để điều trị, ngắt 

nhanh nguồn lây, nhanh chóng làm sạch địa bàn. Thực hiện các giải pháp cấp bách để 

bảo vệ vững chắc "vùng xanh", xanh hóa "vùng vàng" “vùng cam” và thu hẹp "vùng 

đỏ". 

- Rà soát, điều chỉnh Kế hoạch phòng chống dịch tổng thể của huyện theo các yêu 

cầu, mục tiêu và các giải pháp của Kế hoạch số 2557-KH-BCĐ ngày 24/08/2021 của 

Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 tỉnh. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và 

Truyền thanh huyện tăng cường tuyên truyền tình hình dịch bệnh trong tỉnh và cập 

nhật thông tin đầy đủ về dịch bệnh của huyện để mọi người nắm rõ thông tin, chia sẻ, 

ủng hộ và thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch của huyện ban hành, 

trong đó yêu cầu tuân thủ nguyên tắc “ai ở đâu ở đấy”, giải pháp 5K và tuyệt đối 

không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết. Mọi trường hợp vi phạm đều bị xử lý 

nghiêm theo quy định của pháp luật.  

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức, đoàn thể 
có kế hoạch vận động, hỗ trợ kịp thời đến các hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn 

cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đảm bảo ổn định cuộc sống 

trong thời gian tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội. 

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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