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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Châu Phú, ngày 06 tháng 9 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 cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 
 

 

Thực hiện Công văn số 2715/BCĐ-KGVX ngày 05/9/2021 của Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh An Giang về việc thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch sau ngày 05/9/202 trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện 

yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã – thị trấn và các cơ sở 

sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm các nội dung sau: 

1. Xác định phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ then chốt, lâu dài, 

trong đó “phòng” là chính, không được chủ quan. Xác định mỗi người dân là trung 

tâm, là chủ thể chính trong phòng, chống dịch; mỗi xã, thị trấn là một “pháo đài”, 

mỗi người dân là một “chiến sĩ” trong phòng, chống dịch. Mỗi cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động và Nhân dân cùng quyết tâm bảo vệ “sạch” địa bàn, 

không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. 

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

phủ trên phạm vi toàn xã Bình Mỹ kể từ 0 giờ 00 ngày 07/9/2021 cho đến khi có 

thông báo mới. Đối với các khu vực cách ly y tế trên địa bàn xã Bình Mỹ, Bình 

Phú, Bình Thủy, Vĩnh Thạnh Trung sẽ có quyết định riêng. 

3. Thực hiện nghiêm và triệt để tinh thần Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ theo Công văn số 2715/BCĐ-KGVX ngày 05/9/2021 của Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh An Giang về việc thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch sau ngày 05/9/2021 trên địa bàn tỉnh. 

 4. Để chủ động chuẩn bị các điều kiện trở về trạng thái bình thường mới khi 

chưa có đủ vắc xin. Trước mắt cho phép ở các xã, thị trấn “vùng xanh” thực hiện 

thí điểm các nội dung sau: 
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- Từng bước khôi phục các hoạt động mua, bán tại các chợ, phải đảm bảo 

các điều kiện giãn cách, người bán phải mang kính chống giọt bắn và thực hiện 

nghiêm giải pháp 5K. 

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, ăn, uống được phục vụ tại chỗ và phải đảm 

bảo điều kiện theo quy định, trừ tuyến Quốc lộ 91 chỉ được bán mang về. 

Các tiểu thương, người làm việc tại các chợ, các cửa hàng thiết yếu khác, 

các cơ sở dịch vụ, ăn, uống khi hoạt động phải thực hiện test nhanh 03 ngày/lần 

và có thu phí. 

 - Người dân được đi lại trong phạm vi địa bàn huyện nhưng không được phép 

ra đường sau 19 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau (kể cả lưu thông đường bộ và đường 

thủy), trừ trường hợp thật cần thiết như: cấp cứu, công vụ thực hiện nhiệm vụ phòng, 

chống dịch hoặc nhiệm vụ cấp bách theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.  

- Hộ dân canh tác đất nông nghiệp ngoài huyện không được đi vào vùng có 

đánh giá mức nguy cơ dịch bệnh cao hơn huyện Châu Phú và khi trở về phải chấp 

hành các quy định về kiểm soát dịch bệnh khi qua chốt (có kết quả test nhanh 

kháng nguyên còn hiệu lực trong 24 giờ hoặc xét nghiệm RT-PCR âm tính với 

SARS–CoV–2 còn hiệu lực trong 72 giờ).  

 Giao Chủ tịch UBND xã, thị trấn căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn có 

trách nhiệm quyết định, tổ chức các hoạt động trên nhưng phải đảm bảo quản lý 

chặt chẽ và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả. 

 5. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp được phép hoạt động thực 

hiện nguyên tắc “3 tại chỗ” và đảm bảo các quy định phòng, chống dịch theo  

Công văn số 1722/SLĐTBXH-LĐVL ngày 16/7/2021 của Sở Lao động – Thương 

binh và xã hội về việc hướng dẫn thực hiện vừa cách ly vừa sản xuất kinh doanh 

trong doang nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; Công văn số 1199/SCT-QLCN 

ngày 30/7/2021 của Sở Công thương về thực hiện phương án 3 tại chỗ và Công 

văn 2652/SYT-NVY ngày 30/8/2021 của Sở Y tế về việc phòng chống dịch 

COVID-19 doanh nghiệp hoạt động lại sau giãn cách xã hội. 

 6. Tăng cường tuyên truyền, nhấn mạnh yếu tố người dân là chủ thể trung 

tâm trong phòng chống dịch; đảm bảo tính thống nhất, kịp thời, chính xác về dịch 

bệnh để mọi người dân nắm rõ thông tin, chia sẻ, ủng hộ và thực hiện nghiêm các 

giải pháp phòng, chống dịch bệnh do tỉnh, huyện ban hành, tránh tình trạng người 

dân có tâm lý chủ quan sau khi huyện nới lỏng việc giãn cách xã hội, đồng thời đấu 

tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, kích động, thông tin sai sự thật về phòng, 

chống dịch COVID-19. Mọi trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy 

định của pháp luật. 
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7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội 

các cấp tiếp tục vận động hỗ trợ kịp thời cho các hộ nghèo, cận nghèo, người có 

hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, với mục tiêu không để người dân 

thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu lương thực, thực phẩm; đặc biệt, chú trọng các khu vực 

cách ly y tế. Bên cạnh đó, phát động trong đoàn viên, hội viên may tặng cho mỗi 

người dân trên địa bàn huyện có ít nhất 01 khẩu trang vải, giúp ngăn chặn sự lây 

lan của dịch COVID-19. 

Trên đây là Công văn thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-

19 trên địa bàn huyện Châu Phú. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh An Giang; 

- Sở Y tế An Giang; 

- Lãnh đạo VP; 

- Lưu VT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                              

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Nhã 
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