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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 877/UBND-VX       
V/v thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ 

thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ trên địa bàn huyện từ 07/09/2021 

  
   Thoại Sơn, ngày  06  tháng 9 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 Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

tỉnh tại Công văn số 2715/BCĐ-KGVX ngày 05/09/2021 về việc thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch sau ngày 05/9/2021 trên địa bàn tỉnh. 

Qua gần 50 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 30 ngày huyện không xuất hiện các case bệnh mới trong cộng động. 

Tuy nhiên, tại nhiều địa phương giáp ranh huyện, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn 

biến phức tạp, nên nguy cơ dịch bệnh bùng phát vẫn còn tiềm ẩn. 

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 Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo, Chỉ huy 

trưởng Trung tâm chỉ huy 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 giãn 

cách xã hội trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ đến 00 giờ ngày 07/9/2021 theo tinh thần Công văn số 901/UBND-KGVX 

ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh và Công văn số 850/UBND-VX ngày 25/8/2021 của 

UBND huyện về việc 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. 

2. Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ trên địa bàn huyện Thoại Sơn kể từ 00 giờ ngày 07/9/2021 cho đến khi có thông 

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

đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động và nhân dân trên địa bàn huyện Thoại Sơn thực hiện: 

- Tiếp tục thực hiện “giới nghiêm” trong phạm vi toàn huyện sau 18h00 đến 

5h00 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. 

- Tiếp tục thực hiện việc hạn chế ra đường, yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ 

ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc 
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men, cấp cứu; làm việc tại cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang; làm việc tại 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động. 

- Không tụ tập quá 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở và trường học, bệnh 

viện; yêu cầu tuyệt đối thực hiện 5K, đặc biệt đảm bảo khoảng cách tối thiểu 02 mét 

giữa người với người tại các địa điểm công cộng, xử lý nghiêm mọi trường hợp vi 

phạm. Người dân trên địa bàn huyện không được di chuyển đến các địa phương đang 

có dịch và các địa phương khác khi không thật sự cần thiết. 

- Tiếp tục tạm dừng các nghi lễ tôn giáo, hoạt động tôn giáo tại các cơ sở tôn 

giáo, tín ngưỡng, thờ tự. 

- Tiếp tục tạm dừng các hoạt động giao thông công cộng để hạn chế đi lại, tập 

trung đông người, trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa theo Thông báo số 

202/TB-SGTVT ngày 10/7/2021 của Sở Giao thông vận tải An Giang về tạm dừng 

các hoạt động giao thông công cộng trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Tiếp tục tạm dừng các hoạt động hội nghị, họp, các sự kiện tập trung quá 20 

người (trong 01 phòng) không cần thiết; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

để trao đổi làm việc, hội họp trực tuyến; các cuộc họp yêu cầu bố trí khoảng cách chỗ 

ngồi giữa các đại biểu tối thiểu 02 mét và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo 

quy định. 

- Các cơ quan, đơn vị tiếp tục giảm số lượng cán bộ, công chức, viên chức, 

người làm việc tại cơ quan không quá 30%; 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…). 

- Tiếp tục tạm dừng hoạt động các dịch vụ văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, 

các cơ sở kinh doanh dịch vụ như: Rạp chiếu phim, nhà hàng ăn uống, tiệc cưới, vũ 

trường, quán bar, chợ đêm, các điểm ăn uống, giải khát vỉa hè, các điểm kinh doanh 

trò chơi điện tử, dịch vụ Internet, Karaoke (kể cả Karaoke di động), các tụ điểm hát 

với nhau, cơ sở massage, vật lý trị liệu, cơ sở làm đẹp, thẩm mỹ viện, câu lạc bộ thể 

hình, Gym, Yoga, Bida, câu lạc bộ khiêu vũ, hồ bơi, sân bóng đá; các khu điểm tham 

quan du lịch, khu di tích, bảo tàng, thư viện…; các tiệc liên hoan, chúc mừng, ngày 

kỷ niệm không cần thiết. 

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát được hoạt động kinh doanh 

theo hình thức bán mang đi hoặc giao hàng tại nhà, không được phục vụ tại chỗ; 

đảm bảo khoảng cách 02 mét khi tiếp xúc và thực hiện các biện pháp phòng chống 

dịch theo quy định. 

- Các chợ truyền thống tiếp tục giảm quy mô hoạt động, thực hiện nghiêm biện 

pháp 5K của Bộ Y tế, 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 03 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. UBND các xã, thị trấn tổ 

chức phát phiếu đi chợ cho mọi hộ dân, chia theo khu vực và ghi ngày chẵn, lẻ từng 

khu vực khác nhau để đảm bảo giãn cách hiệu quả. 

- Đối với các cơ sở sản xuất, công trường, công trình giao thông, xây dựng; cơ sở 



3 

 

kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (như: lương thực, thực phẩm, dược phẩm; 

xăng, dầu; điện, nước; nhiên liệu,...), các cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng; dịch 

vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ... 

được hoạt động (lưu ý tổ chức đám tang không quá 10 người trong cùng một thời 

điểm). Người đứng đầu các cơ sở nêu trên chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối 

và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch; tổ chức xét nghiệm sàng lọc bằng xét 

nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-

PCR mẫu gộp tối thiểu 07 ngày/lần cho tất cả người lao động. Trường hợp không bảo 

đảm các yêu cầu nêu trên thì phải tạm dừng hoạt động. 

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh (các lĩnh vực còn lại) chỉ được 

phép hoạt động khi đảm bảo thực hiện nghiêm nguyên tắc “3 tại chỗ”, được Sở 

Công Thương thẩm định phương án và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt  theo 

chỉ đạo UBND tỉnh tại Công văn số 4425/VPUBND-KTN ngày 20/08/2021 về việc 

hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong tình hình  giãn cách xã hội 

do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

3. Tiếp tục kiểm tra, tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch tại các chốt kiểm 

soát thuộc khu vực giáp ranh với các địa bàn ngoài huyện
1
, như sau: 

- Đối với những người về từ các địa phương, khu vực đang có dịch COVID-19 

theo công bố Bộ Y tế, kể cả người dân, người bệnh đã đi khám, chữa bệnh từ vùng 

dịch về thì kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại Công văn số 2407/CV-BCĐ ngày 

14/8/2021 về việc hướng dẫn áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về 

từ khu vực có dịch COVID-19 và các quy định khác có liên quan của UBND tỉnh. 

- Thực hiện phân luồng, kiểm soát ưu tiên đối với các phương tiện vận chuyển 

hàng hóa từ các địa phương khác vào địa bàn huyện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân 

dân tỉnh tại Công văn số 3947/VPUBND-KTN ngày 30/7/2021 v/v một số biện pháp 

cấp bách để lưu thông hàng hóa kịp thời và hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải tỉnh 

tại các Công văn số 1589/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 16/7/2021, Công văn số 

1611/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 19/7/2021, Công văn số 1667/GTVT-

QLVTPT&NL ngày 26/7/2021, Công văn số 1718/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 

03/8/2021. 

- Người đi trên các phương tiện xe tải, xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, đi bộ… từ 

các địa phương đang có dịch khi vào địa bàn huyện yêu cầu cung cấp giấy xét nghiệm 

PCR “âm tính” với SARS-CoV-2 trong 03 ngày gần nhất hoặc test nhanh kháng 

nguyên âm tính trong vòng 24 giờ của các cơ sở y tế đã được cơ quan có thẩm quyền 

trực thuộc Bộ Y tế công nhận và cấp phép theo quy định, hoặc cho thực hiện test 

nhanh kháng nguyên tại chỗ cho tài xế và người đi cùng (có thu phí); cùng các giấy tờ 

tùy thân để đối chiếu thông tin, kèm theo phiếu Khai báo y tế theo mẫu và có ký cam 

kết với lời khai. Nếu không thực hiện đầy đủ các nội dung này thì buộc quay đầu xe, 

                                           
1
 Gồm: 1- Chốt Tân Thành - Vọng Thê, ĐT.947 (giáp Mỹ Hiệp Sơn - Hòn Đất, KG); 2- Chốt Bình Thành, ĐT.960 

(giáp xã Tân Thành - Tân Hiệp, KG); 3- Chốt Tây Sơn - Núi Sập, đường Kênh E (giáp Thạnh Lợi - Vĩnh Thạnh, CT); 

4- Chốt Vọng Thê, ĐT.943 (giáp Tân Tuyến - Tri Tôn); 5- Chốt Phú Hòa, ĐT.943 (giáp Mỹ Hòa - Long Xuyên) và 

các chốt tại các xã Phú Thuận, Vĩnh Khánh (giáp Mỹ Thạnh-LX, Vĩnh Thạnh-CT), Vĩnh Phú, Tây Phú (giáp Châu 

Thành, AG), Óc Eo (giáp  Tân Hiệp, KG). 
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không cho vào địa bàn huyện. 

- Dừng hoạt động đối với các chốt kiểm soát người, phương tiện qua lại giữa các 

xã, thị trấn trong địa bàn huyện. Duy trì hoạt động các Tổ tuần tra lưu động để kiểm 

tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định giãn cách xã hội, các biện pháp phòng 

chống dịch, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm. 

4. Về việc đi lại đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao 

động qua địa bàn huyện Thoại Sơn 

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại các cơ quan, ban 

ngành; các tổ chức chính trị - xã hội, các hội đoàn thể các cấp; các cơ quan, đơn vị 

điện lực, điện nước, viễn thông, truyền hình, truyền thanh, báo đài, các tổ chức tín 

dụng, công chứng đi lại làm việc qua địa bàn huyện phải có Bản cam kết (theo mẫu) 

có đóng dấu của cơ quan, đơn vị nơi công tác và địa phương nơi cư trú (xác nhận cư 

trú trên địa bàn), thẻ công chức/viên chức/nhân viên có dán hình đóng dấu cơ quan, 

khai báo y tế hàng ngày và thực hiện nghiêm các biện pháp 5K, phòng, chống dịch 

COVID-19 theo quy định. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải có 

trách nhiệm quản lý chặt chẽ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình 

về thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định và 

chịu trách nhiệm người đứng đầu về cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

gây lây nhiễm dịch bệnh trong cơ quan, đơn vị do không chấp hành quy định phòng 

chống dịch theo quy định. 

- Đối với nhân viên, người lao động hiện cư trú trên địa bàn huyện đi làm tại các 

doanh nghiệp trên địa bàn huyện (thuộc các lĩnh vực còn lại), đã được cơ quan thẩm 

quyền đánh giá, thẩm định đủ điều kiện hoạt động (bằng văn bản) phải có Bản cam 

kết (theo mẫu) có đóng dấu của chủ doanh nghiệp và địa phương nơi cư trú (xác nhận 

cư trú trên địa bàn), thẻ nhân viên có dán hình đóng dấu doanh nghiệp, khai báo y tế 

hàng ngày và thực hiện nghiêm các biện pháp 5K, phòng, chống dịch COVID-19 

theo quy định. Người đứng đầu các doanh nghiệp nêu trên chịu trách nhiệm bảo đảm 

an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch; tổ chức đăng ký tiêm 

vắc xin và xét nghiệm sàng lọc bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc xét 

nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu gộp tối thiểu 07 ngày/lần cho 

tất cả người lao động. 

- Đối với người ngoài tỉnh (ở vùng đang có dịch) 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. 

5. Trung tâm Văn hóa - Thể thao – Du lịch và Truyền thanh huyện thông báo, 

tuyên truyền việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg trên địa bàn 

huyện để cả hệ thống chính trị và nhân dân biết, thực hiện nghiêm theo quy định; 

tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao 

nhận thức và tự giác chấp hành các quy định về phòng chống dịch Covid-19. 

6. Các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm soát, kiểm tra, xử lý nghiêm 

các trường hợp, các nơi không chấp hành nghiêm các chỉ đạo của trung ương, tỉnh và 
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UBND huyện về công tác phòng, chống dịch. Những địa bàn còn để xảy ra tình trạng 

tập trung đông người không đúng quy định, không chấp hành nghiêm Chỉ thị 15 nếu 

để phát sinh dịch bệnh thì Chủ tịch UBND xã, thị trấn đó phải chịu trách nhiệm trước 

Chủ tịch UBND huyện. 

7. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, ban 

ngành, đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương triển khai các 

chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, 

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định, 

đặc biệt là chính sách hỗ trợ lao động tự do phải khẩn trương, kịp thời, minh bạch và 

đúng đối tượng để góp phần hỗ trợ, chia sẻ khó khăn của người lao động do ảnh 

hưởng của dịch COVID-19. 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức, đoàn thể 

tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền vận động nhân dân tự giác tuân thủ các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh; nhất là thực hiện nghiêm các giải pháp phòng 

chống dịch trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg trên 

phạm vi toàn huyện. Tích cực vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, doanh 

nghiệp hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và chăm lo cho người dân, người lao động 

lâm vào hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chỉ huy trưởng các Trung tâm chỉ huy phòng, 

chống dịch COVID-19 huyện, các xã, thị trấn, 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: 
- BCĐ, TT chỉ huy PCD Covid-19 tỉnh; 

- TTHU, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; 

- BCĐ, TT chỉ huy PCD Covid-19 huyện, xã, thị trấn; 

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

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- TT.VHTTDL và TT huyện; 

- VPHU, VP.HĐND-UBND huyện;  

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- CVTH VPHU, VP.HĐND-UBND huyện;; 

- Lưu: VT. 

                       CHỦ TỊCH 

 

 

  

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Kiều 
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