
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN AN PHÚ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1193/UBND-VX              An Phú, ngày  01  tháng  10  năm 2021 
V/v áp dụng các biện pháp  

phòng, chống dịch COVID-19 

trên phạm vi toàn huyện 

 

Kính gửi:  

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

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

 

 Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện cơ bản được kiểm soát, 

tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Do đó, để thực hiện được 

mục tiêu “ Vừa phòng chống dịch để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, 

vừa duy trì các điều kiện phát triển kinh tế - xã hội”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã, thị trấn thực hiện nghiêm một số nội dung như sau:    

1. Từ 00 giờ ngày 02 tháng 10 năm 2021, trên địa bàn toàn huyện thực 

hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến 

khi có thông báo mới. Bên cạnh đó, thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ 

tướng chính phủ tại một số địa bàn, khu vực như sau: 

- Xã Khánh Bình: Từ Tổ 1 đến Tổ 9 ấp Sa Tô; 

- Thị trấn An Phú: Nhóm 5 ấp An Thịnh và Tổ 7 ấp An Hưng; 

* Xã Khánh An:  

- Toàn ấp An Hòa. 

- Ấp Khánh Hòa: Một phần Tổ 2 tuyến dân cư (từ nhà ông Lý Văn Diễn 

đến nhà ông Đặng Văn Hạnh); 

- Ấp An Khánh: 

+ Tổ 9 (từ nhà ông Phạm Hữu Phần – Cổng trường THCS Khánh An đến 

nhà ông Hồ Văn Đắt – ông Lê Văn Tèo); 

 + Một phần Tổ 10 tuyến dân cư (từ nhà ông Nguyễn Văn Giàu đến nhà 

ông Cao Văn Hùng); 

- Thị trấn Long Bình:  

+ Toàn ấp Tân Bình, ấp Tân Thạnh;  

+ Một phần Tổ 22 ấp Tân Khánh (khu vực phía sau Nhà bia ghi danh của 

thị trấn); 
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- Xã Nhơn Hội: Từ Tổ 34, 35, 36 ấp Bắc Đai (khu vực giáp mé sông 

Châu Đốc từ nhà ông Lê Văn Hiếu đến nhà bà lê Thị Chu và khu vực vách 

trong đồng – đối diện phía Campuchia từ nhà ông Nguyễn Văn Đấu đến nhà 

ông Trần Văn Nghiêm).  

2. Đối với các khu vực đang phong tỏa và khu vực đang thực hiện Chỉ thị 

16/CT-TTg, yêu cầu lãnh đạo địa phương: Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, 

vận động nhân dân trong khu vực thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở 

đó”, gia đình cách ly với gia đình. Kiên quyết dừng mọi hoạt động kinh doanh, 

sản xuất, mua bán của tất cả các cửa hàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, mua bán 

lẻ. Bố trí lực lượng trực kiểm soát, giám sát việc di chuyển của người dân. 

Đồng thời hỗ trợ, cung cấp đầy đủ, kịp thời các nhu yếu phẩm cần thiết cho 

người dân trong khu vực phong tỏa, khu vực thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg.  

 3. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tiếp 

tục thực hiện các nguyên tắc chung trong phòng, chống dịch COVID-19 được 

quy định tại điểm 2 của Công văn số 1083/UBND-VX ngày 16/9/2021.  Nêu 

cao tinh thần trách nhiệm, không chủ quan, lờ là, kịp thời điều chỉnh những giải 

pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc cao hơn, mạnh hơn, siết chặt hơn để 

bảo vệ vững chắc các “vùng xanh” và xây dựng các giải pháp xóa bỏ các “vùng 

cam, vùng đỏ”. Đặc biệt, chú trọng công tác phối hợp chặt chẽ, thông tin kịp 

thời giữa các ngành, các địa phương với nhau để xử lý những vấn đề phát sinh 

cho phù hợp.  

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu cả hệ thống chính trị và kêu gọi 

các tầng lớp nhân dân trong huyện tiếp tục chia sẻ khó khăn và đồng lòng chấp 

hành, thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, để kiểm soát, 

đẩy lùi dịch bệnh, sớm trở lại cuộc sống bình thường./ 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch và PCT UBND huyện; 

- BCĐ PC dịch COVID-19 huyện; 

- TTCH PC dich COVID-19 huyện; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

  

  

 

Trần Hòa Hợp 
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