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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Châu Phú, ngày 25 tháng  8 năm 2021 

   Kính gửi:  

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

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 

 

 Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện đang diễn 

biến phức tạp, trong vài ngày qua vẫn còn xuất hiện ca dương tính với SARS-

CoV-2, nhất là địa bàn xã Bình Mỹ vừa xảy ra 11 ca nhiễm vào ngày 22/8/2021.  

 Thực hiện Công văn số 901/UBND-KGVX ngày 24/8/2021 của UBND 

tỉnh An Giang về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 sau 

ngày 25/8/2021, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, 

đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các doanh nghiệp trên địa bàn 

huyện thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ trên toàn địa bàn huyện Châu Phú. Thời gian thực 

hiện từ 0 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2021 đến hết ngày 05 tháng 9 năm 2021. 

Các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 được quy định tại Công văn 866/UBND-KGVX ngày 15/8/2021 của 

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. 

 Lưu ý, việc đi lại của người dân, bố trí số lượng người làm việc tại các cơ 

quan, tổ chức trên địa bàn thực hiện theo Thông báo số 44/TB-UBND ngày 

27/7/2021 của UBND huyện Châu Phú và Công văn 903/UBND-KGVX ngày 

25/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. 

 2. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: 

 - Tiếp tục thực hiện xét nghiệm tầm soát toàn dân. Chủ động phối hợp các 

đơn vị có liên quan huy động lực lượng, tập trung đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu xét 

nghiệm trong dân, khuyến khích đến lấy mẫu test theo từng hộ. Đồng thời, bố trí 

đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế, trang phục bảo hộ... đảm bảo an 

toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia lấy mẫu xét nghiệm, thời gian hoàn thành 

trước 01/9/2021. Đồng thời, giữ sạch địa bàn để đảm bảo điều kiện trình Ban 

Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh xem xét cho huyện áp dụng biện pháp 

giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
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 - Tổ chức tiêm vắc – xin theo tiến độ phân phối. Việc tiêm vắc – xin phải 

có kế hoạch cụ thể; bố trí địa điểm tiêm phù hợp, đảm bảo không gian rộng, 

thoáng; phân chia giờ tiêm hợp lý, thông báo cho người dân phải đi theo giờ quy 

định và thực hiện nghiêm 5K.  

 - Tăng cường chỉ đạo công tác nắm địa bàn, kịp thời phát hiện các trường 

hợp người về từ địa phương khác, đặc biệt là tài xế, tài công để có phương án xử 

lý theo quy định, trường hợp đủ dấu hiệu của tội phạm thì đề nghị cơ quan có 

thẩm quyền khởi tố hình sự.  

 3. Công an huyện chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan khẩn trương lập 

các chốt kiểm soát dịch bệnh đường thủy, tổ chức kiểm tra ghe, tàu,…phải đảm bảo 

phòng, chống dịch hiệu quả. Chú trọng quản lý chặt người từ địa phương khác về 

bằng đường thủy đối với các xã, thị trấn có địa bàn ven Sông Hậu. 

  4. Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp Đài Truyền thanh tăng 

cường định hướng, tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân để từng hộ gia đình, 

từng người dân hiểu đúng, đủ về tính chất, nguy cơ, mức độ nguy hiểm của dịch 

bệnh và đồng thuận, chấp hành nghiêm túc các biện pháp giãn cách xã hội. 

 5. Các doanh nghiệp tự chủ động rà soát những điều kiện về đảm bảo các 

yêu cầu phòng, chống dịch theo quy định, đảm bảo duy trì tổ chức sản xuất an 

toàn. 

 6. Trung tâm Y tế huyện đảm bảo các trang thiết bị y tế, cơ số thuốc cần 

thiết, tập trung thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc và điều trị F0. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể 

chính trị - xã hội huyện tập hợp sức mạnh tổng hợp của cả cộng đồng, huy động 

mọi nguồn lực xã hội vừa phòng chống dịch, vừa quan tâm hỗ trợ hộ nghèo, các 

gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm “không ai bị bỏ lại phía sau”, cùng 

nhau vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm đẩy lùi dịch bệnh. 

 Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tập trung triển 

khai nhiệm vụ, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật 

nếu để xảy ra các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh An Giang; 

- Sở Y tế An Giang; 

- TT.HU; HĐND và UBND huyện; 

- BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện; 

- CVP và PCVP; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện;  

- Lưu VT. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Nhã 

Đính kèm: 

- CV 901/UBND-KGVX của UBND tỉnh 

- CV 903/ UBND-KGVX của UBND tỉnh 

- TB 44/TB-UBND của UBND huyện. 
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