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UBND HUYỆN CHÂU PHÚ 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH COVID-19 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1012/CV-BCĐ Châu Phú, ngày 23 tháng 10 năm 2021 

V/v tiếp tục thực hiện “giới 

nghiêm” trong phạm vi toàn 

huyện từ 20h00 ngày hôm trước 

đến 5h00 sáng hôm sau 

 

        Kính gửi:  

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

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

 

Thực hiện Công văn số 1215/UBND-KGVX ngày 23/10/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang về việc tiếp tục thực hiện giới nghiêm trong phạm vi 

toàn tỉnh từ 20h00 ngày hôm trước đến 5h00 sáng hôm sau. Trưởng Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID – 19 huyện chỉ đạo như sau:  

1. Người dân trên địa bàn huyện Châu Phú không được ra đường từ 20h00 

ngày hôm trước đến 05h00 sáng hôm sau, bắt đầu từ 20h00 ngày 23/10/2021 

cho đến khi có thông báo mới, trừ các trường hợp được quy định tại Công văn số 

1215/UBND-KGVX ngày 23/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 

2. Tiếp tục tạm dừng hoạt động các bến đò Châu Phú – Phú Tân (trừ phà 

Năng Gù). Tăng cường hoạt động các tổ trực đường thủy 24/24, kiểm tra, kịp 

thời phát hiện và xử lý nghiêm người dân địa phương khác vào huyện Châu Phú 

nhưng không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch. Duy trì các chốt kiểm 

soát đường bộ liên huyện (trừ Quốc lộ 91); xử lý các trường người dân di chuyển 

trong huyện không đáp ứng điều kiện quy định tại Công văn số 974/UBND-VP 

ngày 15/10/2021 của UBND huyện.    

3. Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn khẩn trương tăng độ phủ tiêm vắc xin 

mũi 1 trong toàn dân; tổ chức các điểm tiêm vắc xin phải đảm bảo yêu cầu phòng, 

chống dịch, có bố trí giãn cách hợp lý, tiêm theo đợt hoặc khung giờ, không để 

tập trung đông người gây ùn ứ tại các điểm tiêm vắc xin, tránh nguy cơ lây nhiễm 

chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.  

4. Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

và Truyền thanh huyện định hướng, tuyên truyền sâu rộng trên sóng phát thanh, 

Cổng thông tin điện tử huyện, Zalopage của huyện bằng các hình thức phù hợp 

khác nhau về diễn biến dịch bệnh trên địa bàn. Khuyến cáo trong Nhân dân chấp 

hành nghiêm 5K khi đi tiêm vắc xin (phải đi đúng khung giờ), ra đường ở những 
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địa điểm công cộng khác; đồng thời, giám sát phát hiện người lạ về địa phương 

kịp thời thông tin cho chính quyền địa phương. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 yêu cầu thủ trưởng các cơ 

quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện và UBND các xã - thị trấn khẩn trương tổ 

chức thực hiện tốt nội dung Công văn này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT Huyện ủy, HĐND và UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng;  

- Lưu: VT.                         

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Văn Bé Tám 
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