
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN AN PHÚ 

 

Số: 1121/UBND-VX 
   

V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo 

của Chủ tịch UBND tỉnh An 

Giang về công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   An Phú, ngày 22 tháng 9 năm 2021 

 

 

 
 

 

Kính gửi:  

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

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

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo 

360/TB-VPUBND ngày 21 tháng 9 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm tổ chức thực hiện các nội 

dung sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tổ chức quán 

triệt, triển khai trong toàn hệ thống đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung 

chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tại Thông báo 360/TB-

VPUBND ngày 21 tháng 9 năm 2021.  

2. Đối với những địa phương: Khánh An, Phú Hữu, Thị trấn Long Bình, 

Thị trấn An Phú hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, 

yêu cầu lãnh đạo địa phương chủ động phối hợp ngành y tế, công an và các đơn 

vị liên quan sớm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, truy vết thần tốc, khoanh vùng 

nhanh, phong tỏa hẹp, phân loại F1 nguy cơ cao, F1 nguy cơ thấp và tổ chức 

cách ly tập trung theo quy định, hoặc cách ly tại nhà đối với F1 nguy cơ thấp, 

nhằm khống chế mầm bệnh, không để lây lan rộng ra cộng đồng.  

Thực hiện quản lý, giám sát chặt chẽ từng hộ gia đình ở khu vực phong 

tỏa theo phương châm “ai ở đâu ở đó”, không để người dân qua lại với nhà xung 

quanh khi không cần thiết. Quyết tâm quản lý chặt khu vực phong tỏa và giữ 

vững “vùng xanh”, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát đảm bảo an ninh trật 

tự trên địa bàn.  

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Hội đoàn thể cấp 

huyện, cấp xã, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công 

tác an sinh xã hội nhằm đảm bảo cuộc sống cho nhân dân, đặc biệt đối với các 

hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19.  
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4. Giao phòng Y tế chủ trì, phối hợp Trung tâm Y tế và các đơn vị liên 

quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện khẩn trương xây dựng kế hoạch, giải 

pháp cụ thể với mục tiêu phấn đấu là kiểm soát được dịch bệnh và quét sạch F0 

trong cộng đồng đến hết ngày 01/10/2021, dự thảo Kế hoạch gửi về Ủy ban 

nhân dân huyện (thông qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) chậm nhất 

ngày 24/9/2021.  

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch 

UBND xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- TV BCĐ PC dịch Covid-19 huyện; 

- TV TTCH PC dịch Covid-19 huyện 

- Cổng thông tin điện tử huyện: 

- Lưu: VT. 

 

                  CHỦ TỊCH 
   

 

 

 

 

 

 Trần Hòa Hợp 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-23T10:42:47+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện An Phú<anphu@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




