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     Kính gửi:  

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

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

 

Chiến dịch thực hiện công tác tầm soát xét nghiệm SARS-CoV-2 trên 

địa bàn huyện đã hoàn thành lần thứ nhất vào ngày 28/8/2021 đa phần nhận 

được kết quả test nhanh âm tính, đồng thời cũng phát hiện thêm các điểm 

dịch mới và nhanh chóng kịp thời phong tỏa để tránh lây lan dịch bệnh qua 

địa bàn khác. Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ 

trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện những nội dung sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Công văn số 

990/UBND-VX ngày 25/8/2021 về việc tiếp tục thực hiện cách ly xã hội 

theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn huyện.  

2. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn:  

- Tăng cường giữ chặt các vùng an toàn trên địa bàn bằng các biện 

pháp linh hoạt theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại 

Công văn số 990/UBND-VX ngày 25/8/2021. Thường xuyên kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn quản 

lý; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định phòng, chống 

dịch. 

- Đối với những địa phương có phát sinh những điểm dịch mới thì 

nhanh chóng tiến hành xác định khu vực cần phong tỏa, cách ly, truy vết, 

khử khuẩn. Đồng thời, lập Kế hoạch tuyên truyền, xây dựng lực lượng nồng 

cốt, giám sát quản lý chặt chẽ tại khu vực phong tỏa và lên phương án tầm 

soát bằng xét nghiệm PCR. Thiết lập các chốt, kiểm soát người, phương 

tiện qua, lại giáp ranh với địa phương khác tại khu vực này phải có kết quả 

test nhanh SARS-CoV-2 trong 24 giờ. 

- Đẩy mạnh và thực thực hiện tốt công tác tuyên truyền, công tác dân 

vận, vận động người dân với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” 

tuyệt đối không lơ là, chủ quan khi đã có kết quả xét nghiệm âm tính vào 

ngày 28/8/2021, cần tiếp tục thực hiện việc giãn cách xã hội theo nội dung 

Công văn số 990/UBND-VX của Ủy ban nhân dân huyện. 

 



Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị và Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 huyện 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Lê Thanh Phương 
 


		2021-08-29T15:23:49+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện An Phú<anphu@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




