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THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 

27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Châu Phú 

 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 

huyện Châu phú, đặc biệt là tại xã Bình Thủy đã xuất hiện cas lây nhiễm trong 

cộng đồng; để kiềm chế, kiểm soát có hiệu quả sự lây nhiễm, chủ động ngăn chặn, 

ứng phó với dịch bệnh, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của Nhân dân.       

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện: 

1. Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống 

dịch Covid-19 trên phạm vi toàn huyện (Riêng đối với phạm vi bán kính 500m từ 

nhà ông Trần Văn Bình Em, số 187, tổ 6, ấp Bình Phú, xã Bình Thủy và Công ty 

TNHH Kovie Vina trong Khu Công nghiệp Bình Long, xã Bình Long, huyện 

Châu Phú phải thực hiện theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ), bắt đầu từ 00 giờ ngày 06/7/2021 cho đến khi có thông báo 

mới.  

2. Giảm 50% người làm việc tại cơ quan, công sở; tăng cường làm việc 

trực tuyến nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về thực hiện thủ tục hành 

chính của người dân, doanh nghiệp. Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập 

trung trên 20 người trong 01 phòng; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 

02m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.  

3. Không tập trung từ 03 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, 

bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 02m.  

4. Tạm dừng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2020-2021 vào 

ngày 07 và 08/7/2021. Việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp đợt 02 sẽ thông báo sau. 

5. Các nhà hàng, quán cà phê, giải khát chỉ được phục vụ khách hàng mua 

mang đi, không phục vụ tại chỗ. Dừng hoạt động các quán ăn, quán nước vỉa hè, 

cơ sở làm đẹp, phòng gym, tiệm cắt tóc gội đầu, dịch vụ karaoke, dịch vụ 

masage, khu vui chơi giải trí,… 

Các cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, 

dược phẩm; xăng, dầu; điện; nước; nhiên liệu,...), vận tải duy trì hoạt động bình 

thường nhưng phải tuân thủ các yêu cầu về phòng, chống dịch theo quy định. 



6. Thành lập các Chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các vị 

trí giáp ranh với huyện để kiểm soát người, phương tiện ra, vào địa bàn. Thực hiện 

khai báo y tế bắt buộc và test nhanh Covid-19 đối với những người có nguy cơ. 

7. Trung tâm y tế huyện chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư, sinh 

phẩm, xét nghiệm, trang thiết bị y tế,…đảm bảo công tác phòng chống dịch theo 

phương châm “bốn tại chỗ”. Tổ chức điều trị tốt các cas bệnh xác định, tranh thủ 

tối đa sự hỗ trợ chuyên môn của tuyến trên. 

Đài Truyền Thanh huyện thông báo, tuyên truyền việc thực hiện giãn cách xã 

hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg trên địa bàn toàn huyện để người dân biết, thực hiện.  

8. Các ngành chức năng của huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng 

cường trách nhiệm, bố trí nhân lực, phân công cụ thể để thực hiện nhiệm vụ hiệu 

quả. Tiếp tục truy vết, khoanh vùng, cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong 

trường hợp cần thiết, áp dụng thiết chế cách ly y tế tập trung (khu vực phong 

tỏa) ngay tại khu vực, địa điểm có nhiều người là người có tiếp xúc gần phải 

cách ly tập trung (F1) lưu trú; đồng thời phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định 

như đối với khu cách ly y tế tập trung. Xử lý nghiêm các trường hợp không tuân 

thủ quy định.  

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các hội đoàn thể 

tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền vận động Nhân dân bình tĩnh, yên 

tâm, tin tưởng, ủng hộ và tự giác tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch; tiếp 

tục chung sức, chung lòng đẩy lùi dịch bệnh.  

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phải xây dựng kế hoạch, 

phương án cụ thể; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương, nghiêm túc triển 

khai thực hiện Thông báo này; tăng cường công tác kiểm tra và chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống, dịch Covid-

19 trên địa bàn huyện về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn phụ trách../. 

Nơi nhận:  
- TT. Tỉnh ủy; 

- TT. HĐND; UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- TT. Huyện ủy; HĐND; UBND huyện;  

- Các cơ quan ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- CVP, PCVP;  

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Lâm 
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