
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN AN PHÚ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1130/UBND-VX An Phú, ngày 25 tháng 9 năm 2021 
 

V/v tiếp tục áp dụng thực hiện 

Chỉ thị số 16/CT-TTg tại thị trấn 

Long Bình và xã Khánh An   

 

    

    Kính gửi:  

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

     - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn. 

 

Ngày 16 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công 

văn số 1083/UBND-VX về việc tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện, theo đó nội dung quy định 

“Đối với Thị trấn Long Bình và xã Khánh An tiếp tục kéo dài thời gian 

thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ đến hết ngày 25/9/2021”.  

 Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thị trấn Long Bình và xã 

Khánh An cơ bản dần được kiểm soát, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn các yếu tố 

phức tạp, các cas nhiễm mới gần đây được phát hiện đều là các đối tượng trong 

khu phong tỏa, khu cách ly…Do đó, để khống chế, kiểm soát tốt dịch bệnh, Ủy 

ban nhân dân huyện chỉ đạo như sau:  

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

tướng Chính phủ đối với Thị trấn Long Bình và xã Khánh An đến hết ngày 

30 tháng 9 năm 2021.  

2. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị trấn Long Bình và xã 

Khánh An cần 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, ngắt nhanh 

nguồn lây, nhanh chóng làm sạch địa bàn.   

Thường xuyên cập nhật thông tin đầy đủ về dịch bệnh của địa 

phương để đẩy mạnh công tác tuyên truyền tình hình dịch bệnh để mọi 

người dân nắm rõ thông tin, chia sẻ, ủng hộ và thực hiện nghiêm các giải 

pháp phòng chống dịch, trong đó yêu cầu nhân dân tuân thủ nguyên tắc 

“ai ở đâu ở đó”, 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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  3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã, 

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 các cơ quan, đơn vị tổ chức thực 

hiện./.  
                            

Nơi nhận:  CHỦ TỊCH 
- Như trên;  

- Thành viên BCĐ PCD Covid-19 huyện; 

- TTCH PCD Covid-19 huyện; 

- Chủ tịch và PCT. UBND huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT. 

 

  

 

 

 

 

Trần Hòa Hợp 
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