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Kính gửi:  

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

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

 

Ngày 06 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn 

số 1037/UBND-VX về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-

19 sau ngày 06/9/2021, nội dung nêu rõ các giải pháp tăng cường trong công 

tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg 

tại 12/14 xã, thị trấn và Chỉ thị 16/CT-TTg tại 02/14 xã, thị trấn. 

Thực tế, qua 09 ngày thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho 

thấy, người dân ra khỏi nhà khi chưa thật sự cần thiết còn nhiều, các hộ dân nhà 

liền kề qua lại tiếp xúc gần khá phổ biến, hiện tượng hàng quán mua bán hàng 

hóa không thiết yếu xuất hiện ngày càng tăng, một số địa phương triển khai 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 chưa thật nghiêm; thiếu 

kiểm tra, giám sát; có hiện tượng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác,... điều này 

tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng và gây hậu quả khó lường.  

Để tập trung ngăn chặn, kiểm soát tốt dịch bệnh, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện – Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 

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. 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. Yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu 

ở đó”, gia đình cách ly với gia đình, ấp cách ly với ấp, xã/thị trấn cách ly với 

xã/thị trấn.  

- Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thị 

trấn Long Bình và xã Khánh An sẽ hỗ trợ, cung cấp đầy đủ, kịp thời các nhu 

yếu phẩm cần thiết như: lương thực, thực phẩm, thuốc men; trường hợp cấp 

cứu thì báo ngay cho lực lượng trực chốt, lực lượng tuần tra ở khu vực gần nhất 

biết để hỗ trợ. 
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- Tạm dừng mua bán tại các chợ truyền thống, chợ tạm và mọi hoạt động 

của tất cả các cửa hàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong thời gian thực hiện 

giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  

 2. Các xã: Đa Phước, Phước Hưng, Quốc Thái, Khánh Bình, Phú Hội, 

Nhơn Hội, Vĩnh Hội Đông, Vĩnh Hậu, Vĩnh Lộc, Vĩnh Trường, Phú Hữu và thị 

trấn An Phú thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ đến khi có thông báo mới. Yêu cầu Chủ tịch UBND xã, thị 

trấn thực hiện các nguyên tắc chung trong phòng chống, dịch COVID-19, cụ 

thể như sau: 

  a) Yêu cầu mọi người dân phải ở tại nhà, trừ các trường hợp: mua thuốc 

trị bệnh, cấp cứu, sinh đẻ; làm việc tại cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ 

trang (có thẻ công chức, viên chức hoặc giấy giới thiệu của đơn vị); đi tiêm 

ngừa vắc xin phòng bệnh COVID-19. Không được lưu thông trên bộ và trên 

sông từ 18 giờ cho đến 05 giờ sáng hôm sau, trừ trường hợp: cấp cứu, thực hiện 

công tác phòng, chống dịch hoặc nhiệm vụ cấp bách theo yêu cầu của cơ quan 

có thẩm quyền. Không tụ tập trước cửa nhà ăn uống, trò chuyên, chơi thể dục 

thể thao. Không tập trung quá 03 người ngoài phạm vi công sở, trường học, 

bệnh viện và tại nơi công cộng. 

- Trường hợp ra khỏi nhà chăm sóc, thu hoạch, tiêu thụ, vận chuyển lúa, 

nông sản, thủy sản, đi rút tiền, khám chữa bệnh, Ủy ban nhân dân xã - thị trấn xác 

nhận cho người dân trên cơ sở phải biết rõ nhu cầu thực tế của từng hộ dân, xác 

định thời gian cụ thể chỉ trong 01 ngày và chịu trách nhiệm về sự xác nhận của 

mình. 

 - Hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu 

vực khác; tuyệt đối không để diễn ra việc ra – vào khu vực khoanh vùng, khu 

vực phong tỏa; nghiêm cấm việc di chuyển từ địa phương, khu vực có dịch đến 

các địa phương khác (và ngược lại), trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, 

cấp cứu, xe đưa đón người cách ly, xe chuyên chở hàng hóa.  

* Nếu phát hiện trường hợp người dân ra đường không đúng các nguyên 

nhân nêu trên thì phải xử lý nghiêm khắc.  

  b) Đối với hoạt động lưu thông vận chuyển và xây dựng: 

 - Chấp nhận cho các phương tiện vào địa bàn huyện (đường bộ và đường 

thủy) khi: 

 + Được cấp mã QR Code đúng theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận 

tải tỉnh An Giang tại Công văn số 1718/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 

03/8/2021;  
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 + Xe công vụ, xe phòng, chống dịch bệnh;   

 + Xe cung ứng, hỗ trợ hàng hóa thiết yếu cho Nhân dân trên địa bàn 

huyện;  

 + Xe chuyển bệnh, cấp cứu, đưa - rước người cách ly tập trung; 

 + Phương tiện vận chuyển vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, thú y, 

xăng, dầu, gas và các phương tiện của Ngân hàng, Bưu chính, viễn thông, 

nhưng chỉ được phép lưu thông 02 ngày /tuần; 

 + Phương tiện và công nhân của Xí nghiệp môi trường đô thị huyện;  

 + Phương tiện và công nhân xử lý sự cố điện - nước; 

  + Phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam sang 

Campuchia và ngược lại tại cổng xuất - cổng nhập đường bộ hay tại phao số 0 

đường thủy. 

 - Không cho phép phương tiện (thủy – bộ) vào địa bàn huyện từ 23 giờ 

cho đến 05 giờ hôm sau, trừ các trường hợp như: cấp cứu, thực hiện nhiệm vụ 

phòng, chống dịch; đưa - rước người cách ly tập trung; công nhân xử lý sự cố 

điện - nước. 

 - Cho phép hoạt động các công trình xây dựng, sửa chữa của Nhà nước, 

doanh nghiệp và Nhân dân trong huyện. Yêu cầu các nhà thầu, đơn vị thi công 

chỉ được mua, vận chuyển vật liệu xây dựng 01 lần/tuần; quan tâm sử dụng lao 

động đã tiêm vắc-xin hoặc thực hiện test nhanh, xét nghiệm RT- PCR định kỳ 

hàng tuần; số lượng người lao động tham gia các công trình không quá 08 

người và đảm bảo thực hiện phương án “vừa giãn cách, vừa thi công” với yêu 

cầu “3 tại chỗ” và thực hiện thông điệp “5K” theo khuyến cáo của Bộ y tế.  

 - Cho phép hoạt động lại bến đò: Vĩnh Trường – Châu Phong, Hà Bao – 

Châu Phong từ 05 giờ sáng đến 18 giờ mỗi ngày, vào khung giờ từ 18 giờ đến 

05 giờ sáng hôm sau, cam kết chỉ phục vụ các trường hợp khẩn cấp (cấp cứu, 

công vụ). Yêu cầu chủ phương tiện vận chuyển không quá 10 người/chuyến và 

tuyên truyền nhân dân tham gia lưu thông trên đò giữ khoảng cách 2 mét và 

đeo khẩu trang. Tiếp tục tạm ngưng hoạt động bến đò Vĩnh Lộc – Phước Hưng. 

Cho phép lưu thông trên cầu Phú Quý – Phú Lộc. Yêu cầu lãnh đạo các xã bố 

trí lực lượng đặt chốt kiểm soát người qua lại thị xã Tân Châu. 

 c) Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:  

 - Duy trì hoạt động tại các chợ truyền thống nhưng chỉ mua bán, kinh 

doanh các hàng hóa thiết yếu như: gạo tẻ, gạo nếp, thịt gia súc, gia cầm, trứng 

gia cầm, rau, củ, quả, trái cây, mì gói, mì ly các loại, bột nêm, gia vị, nước 

mắm, nước tương; đường ăn; muối ăn; dầu ăn; sữa các loại; Thiết bị y tế, thuốc 
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chữa bệnh, khẩu trang kháng khuẩn, nước sát khuẩn, giấy vệ sinh; Thức ăn 

chăn nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y - thủy sản; Dịch vụ 

cung cấp điện, nước cho sản xuất và đời sống nhân dân.  

 - Tiếp tục phát huy hoạt động của các “Shipper 0 đồng”, mua hộ hàng 

hóa cho dân đến hết ngày 25/9/2021, sau đó áp dụng phát phiếu đi chợ 02 

lần/tuần đối với mọi người dân và có phân luồng ngõ ra, ngõ vào, đặt chốt kiểm 

tra tại chợ để đảm bảo hiệu quả và tính thực chất của việc cấp phiếu. Các địa 

phương không có chợ truyền thống như: Đa Phước, Khánh Bình, Phú Hội, 

Vĩnh Trường thì áp dụng mô hình “Hỗ trợ mua hàng hóa thiết yếu” của Đoàn 

Thanh niên – Hội viên phụ nữ địa phương đến khi có thông báo mới. 

 - Các điểm kinh doanh dịch vụ ăn, uống cho phép hoạt động, nhưng chỉ 

phục vụ mang về, không phục vụ tại chỗ. Dừng mua bán các hàng hóa không 

thiết yếu, các điểm bán thức ăn, thức uống, trái cây ven đường, trên vỉa hè, tự 

phát trước cửa nhà người dân. 

 - Cho phép hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh (có giấy phép 

kinh doanh) các mặt hàng thiết yếu như: gạo, nếp, bún, mì, hủ tíu, bánh mì, 

bánh canh, bánh phở, gia vị, sữa các loại; Thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh, khẩu 

trang kháng khuẩn, nước sát khuẩn, giấy vệ sinh; Thức ăn chăn nuôi, phân bón, 

thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y - thủy sản và các cửa hàng, tiệm bán tập, 

sách, dụng cụ học tập, nhưng giảm số lao động làm việc tại cơ sở, cửa hàng dưới 

05 người và đảm bảo an toàn các quy định phòng, chống dịch theo khuyến cáo 

của cơ quan y tế. Đối với các cửa hàng kinh doanh xăng, dầu, gas định kỳ hằng 

tuần thực hiện test nhanh cho nhân viên bán hàng, giao hàng. Việc tiếp nhận 

hàng hóa từ các đại lý ngoài tỉnh thực hiện 01 lần/tuần. Tài xế và người trên 

phương tiện vào địa bàn huyện phải có xét nghiệm RT-PCR âm tính hoặc giấy 

test nhanh còn trong thời hạn 24 giờ được cấp bởi các địa phương trong tỉnh (nếu 

test nhanh do các địa phương ngoài tỉnh mặc dù còn thời hạn 24 giờ cũng phải 

yêu cầu test lại). 

 - Tiếp tục dừng các hoạt động vui chơi, giải trí, cơ sở massage, vũ 

trường, karaoke, các quán ăn có phục vụ rượu bia, các điểm kinh doanh trò chơi 

điện tử, dịch vụ Internet, câu lạc bộ thể hình, Gym, Yoga, Bida. 

 - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện có kế hoạch đảm 

bảo hoạt động thi công các công trình giao thông thủy lợi, sản xuất nông 

nghiệp, thu hoạch - tiêu thụ nông sản không bị gián đoạn, nhưng phải đảm bảo 

an toàn, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Các lò 

giết mổ gia súc, gia cầm được hoạt động từ 02 giờ đến 06 giờ sáng và kết thúc 

việc vận chuyển và cung cấp các sản phẩm thịt gia súc, gia cầm vào lúc 09 giờ 
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hằng ngày. Việc thu gom gia súc, gia cầm đưa vào lò giết mổ được vận chuyển 

từ 13 giờ đến trước 15 giờ. 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn làm việc với các cơ sở y dược tư nhân, 

các nhà thuốc Bắc, các cơ sở Đông dược, các nhà thuốc Tây cần có sự phối hợp 

và cung cấp thông tin đến Ủy ban nhân dân xã, thị trấn về những trường hợp 

khám bệnh, mua thuốc liên quan đến các triệu chứng của bệnh SARS-CoV-2 

như: sốt, ho, đau họng, đau đầu...để kịp thời phát hiện dịch bệnh. 

 d) Đối với hoạt động hành chính:  

  - Các trường Trung học phổ thông, Trung tâm GDNN- GDTX, Phòng 

Giáo dục và Đào tạo căn cứ kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế 

hoạch giảng dạy, học tập đảm bảo phù hợp, an toàn trong môi trường giáo dục. 

Các điểm trường học được trưng dụng làm khu cách ly tập trung tiếp tục hoạt 

động đến khi dịch bệnh lắng dịu. 

 - Dừng các hoạt động hội nghị không cần thiết, khi cần phải tổ chức thì 

số lượng tham gia không quá 10 người trong 01 phòng, giữ khoảng cách tối 

thiểu 02 mét, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; phòng họp sử 

dụng quạt, không sử dụng máy điều hòa. 

 - Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, kể cả Ngân hàng, tổ chức tín dụng, bưu 

điện, bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc không quá 30% biên chế, 

không áp dụng quy định này đối với các đơn vị phải bố trí lực lượng thực hiện 

nhiệm vụ phòng, chống dịch (Công an, Quân sự, Biên phòng, Y tế, dân quân tự 

vệ…). Một số đơn vị do tính chất đặc thù công việc buộc phải trưng dụng thêm 

công chức, viên chức, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ, thì Thủ trưởng đơn vị 

bố trí số lượng thật hợp lý nhưng không quá 10 người, đảm bảo an toàn công 

tác phòng dịch.  

 Quá trình di chuyển từ nơi ở đến trụ sở làm việc (và ngược lại) cán bộ, 

công chức, viên chức cần có giấy xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (nơi đi – nơi 

đến), xác định lộ trình và đăng ký số lần đi – về trong tuần để lực lượng tuần tra 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 thuận lợi trong việc kiểm tra, kiểm soát 

người ra đường. Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức sử dụng giấy xác 

nhận của thủ trưởng đơn vị để ra – vào chợ, vận chuyển mua bán hàng hóa.  

- Công an huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn duy trì và phát huy vai trò 

các chốt kiểm soát, kết hợp công tác tuần tra, kiểm soát cả đường bộ, đường 

thủy, tuyến biên giới; quyết tâm quản lý chặt địa bàn, không để người dân ra 

đường khi không thực sự cần thiết hoặc người dân từ ngoài vào địa bàn quản lý 

mà không phát hiện kịp thời.  

 - Tiếp tục phát huy vai trò các Tổ COVID-19 cộng đồng tăng cường tuần 
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tra, giám sát, kịp thời phát hiện các đối tượng nguy cơ đi về từ vùng dịch; đặc 

biệt thường xuyên kiểm tra, giám sát các trường hợp cách ly tại gia đình. 

- Thực hiện nghiêm Công văn số 2299/UBND-BCĐ ngày 07/8/2021 của 

BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang về tăng cường quản lý các 

khu, điểm cách ly tập trung, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong 

khu cách ly tập trung và lực lượng làm nhiệm vụ trong khu cách ly. 

- Các địa phương cần đánh giá chính xác về tình hình dịch bệnh trên địa 

bàn và xây dựng kế hoạch đưa ra các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng, 

tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng 

“chặt ngoài, lỏng trong”. Phải quyết tâm bảo vệ thật chắc các “vùng xanh”; có 

biện pháp, lộ trình cụ thể để mở rộng phạm vi vùng xanh trên từng địa bàn, các 

“vùng đỏ” phải được cô lập, chốt chặn kiểm soát một cách chặt chẽ.  

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức, đoàn 

thể có kế hoạch vận động, hỗ trợ kịp thời đến các hộ dân trong các khu vực 

phong tỏa, 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 cách ly xã hội. 

- Kiên quyết xử lý nghiêm khắc các vi phạm, kể cả xử lý hình sự theo 

quy định của pháp luật đối với mọi hành vi không tuân thủ, cản trở, chống đối 

việc thực hiện các quy định, biện pháp phòng, chống dịch bệnh của cơ quan có 

thẩm quyền. 

Căn cứ tình hình dịch bệnh thực tiễn tại từng địa phương, Ủy ban nhân 

dân xã, thị trấn chủ động ban hành theo thẩm quyền các giải pháp, quy định về 

phòng, chống dịch theo nguyên tắc cao hơn, mạnh hơn, siết chặt hơn, đảm bảo 

hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch chung của huyện để sớm 

kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh. 

Ủy ban nhân dân huyện kêu gọi Nhân dân trên địa bàn huyện và yêu cầu 

cán bô, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu chấp hành và thực 

hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Công 

văn này thay thế Công văn số 1037/UBND-VX ngày 06/9/2021/.  
 

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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