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

phòng chống dịch Covid – 19 tỉnh An Giang về việc thực hiện các biện pháp phòng 

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

Tính từ ngày 25/8/2021 đến nay, huyện Châu Thành đã triển khai lực lượng để 

tầm soát diện rộng 02 lần trên địa bàn toàn huyện, kết quả cho thấy, tình hình dịch 

bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện cơ bản được kiểm soát tốt, trừ xã Vĩnh An vẫn 

còn phát sinh ca nhiễm trong khu vực phong tỏa và xã Cần Đăng phát hiện ca dương 

tính sau đợt tầm soát diện rộng lần thứ hai. Đối với 11 xã, thị trấn còn lại không phát 

hiện ca nghi nhiễm. Đến nay, tình hình dịch bệnh tại xã Vĩnh An đã từng bước được 

khống chế và bắt đầu có dấu hiệu chuyển biến tốt, đồng thời tình hình dịch bệnh mới 

phát sinh tại xã Cần Đăng vẫn trong tầm kiểm soát. 

Trên cơ sở xem xét, đánh giá tình hình thực tế của huyện, nhằm đạt được mục 

tiêu sớm khống chế, xử lý dứt điểm các ổ dịch trên địa bàn, từng bước đưa địa phương 

về trạng thái bình thường mới, từ đó tạo điều kiện để thúc đẩy các hoạt động sản xuất, 

kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo: 

I. VỀ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CÁCH LY XÃ HỘI THEO CHỈ THỊ 16/CT-

TTG NGÀY 31/3/2020 

1. Phạm vi và thời gian áp dụng: Tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 

số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 07/9/2021 trên toàn bộ địa bàn 

xã Vĩnh An; một phần ấp Cần Thuận (từ tổ 01 đến tổ 05, chiều dài 01 km) thuộc xã 

Cần Đăng cho đến khi có thông báo mới. 

2. Các biện pháp áp dụng: 

2.1. Các biện pháp theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg: 

a) Thực hiện cách ly toàn xã hội theo nguyên tắc ai ở đâu, ở yên đó, người cách 

ly với người, nhà cách ly với nhà, ấp cách ly với ấp, xã cách ly với xã.  

b) Yêu cầu tất cả mọi người thực hiện nghiêm biện pháp 5K (Khẩu trang – Khử 

khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế); thực hiện nghiêm việc giữ 

khoảng cách tối thiểu 2,0 m khi giao tiếp; không tập trung quá 02 người ngoài phạm 

vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. 

c) Các cơ quan, đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng 

công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực 
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chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các 

nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở; tăng cường tổ 

chức họp trực tuyến. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc cán bộ, công chức, 

viên chức lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống 

dịch tại công sở. 

d) Tiếp tục tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng. Hạn chế tối 

đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác; dừng việc di 

chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do 

công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết. 

2.2. Các biện pháp tăng cường: 

a) Tiếp tục tạm dừng hoạt động của các phân xưởng, nhà máy sản xuất và tất cả 

dịch vụ trên địa bàn. 

b) Yêu cầu mọi người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà, kể cả trường hợp mua 

hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, thuốc men; trừ trường hợp cần đến sự 

trợ giúp của đội ngũ y tế. 

II. VỀ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÃN CÁCH XÃ HỘI THEO CHỈ THỊ 

15/CT-TTG NGÀY 27/3/2020 

1. Phạm vi và thời gian áp dụng: thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 

15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 07/9/2021 tại các 

xã, thị trấn còn lại trên địa bàn huyện và các khu vực còn lại của xã Cần Đăng cho đến 

khi có thông báo mới.  

2. Các biện pháp áp dụng: 

2.1. Các biện pháp theo tinh thần Chỉ thị 15/CT-TTg: 

a) Yêu cầu tất cả mọi người thực hiện thật nghiêm biện pháp 5K (Khẩu trang – 

Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế). 

b) Tiếp tục dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người 

trong 01 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, 

bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2,0 m giữa người với người tại các 

địa điểm công cộng,  

c) Tiếp tục tạm dừng các hoạt động, dịch vụ không thiết yếu như: nhà hàng tiệc 

cưới, chợ đêm, các điểm kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, internet, 

Karaoke (kể cả Karaoke di động), các tụ điểm hát với nhau, cơ sở massage, vật lý trị 

liệu, cơ sở làm đẹp, thẩm mỹ viện, các tiệm cắt (hớt) tóc, gội đầu, câu lạc bộ thể hình, 

Gym, Yoga, Bida, cờ tướng, câu lạc bộ khiêu vũ, hồ bơi, sân bóng đá, thư viện,… 

d) Tạm dừng các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại 

các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, 

giải trí tại các địa điểm công cộng. 

2.2. Các biện pháp tăng cường: 

a) Yêu cầu tất cả người dân không ra khỏi nhà từ 18 giờ ngày hôm trước đến 05 

giờ ngày hôm sau, trừ các hoạt động của các lực lượng phòng, chống dịch bệnh, đảm 

bảo an ninh trật tự và các hoạt động thiết yếu được phép hoạt động theo quy định. 
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b) Tiếp tục thực hiện việc hạn chế ra đường, yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, 

chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc 

men, cấp cứu; làm việc tại cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang; làm việc tại 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ. 

c) Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát được hoạt động kinh doanh 

theo hình thức bán mang đi hoặc giao hàng tại nhà, không được phục vụ tại chỗ; đảm 

bảo khoảng cách 2,0 mét khi tiếp xúc và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 

theo quy định. 

d) Tiếp tục tạm dừng các hoạt động giao thông công cộng, trừ các phương tiện 

vận chuyển hàng hóa thiết yếu và các phương tiện khác theo quy định của cơ quan có 

thẩm quyền.  

e) Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân đang công 

tác, làm việc, sinh sống trên địa bàn huyện Châu Thành tuyệt đối không di chuyển đến 

các tỉnh khác, trường hợp có lý do chính đáng thì báo cáo với cấp có thẩm quyền để 

quyết định từng trường hợp. 

g) Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định giảm số lượng cán bộ, công 

chức, viên chức, người làm việc tại cơ quan không quá 30%, người ở nhà phải làm 

việc trực tuyến và không tự ý ra ngoài khi không thật sự cần thiết; không áp dụng quy 

định này đối với các đơn vị phải bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống 

dịch theo quy định (Công an, Quân sự, Y tế, dân quân tự vệ…). 

III. YÊU CẦU ĐỐI VỚI THỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐOÀN 

THỂ VÀ CHỦ TỊCH UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

a) Quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian giãn cách xã hội 

theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ, đặc biệt là biện pháp 5K. 

b) Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và triển khai các giải pháp cần thiết để 

bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. 

2. Công an huyện 

a) Phối hợp với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường tuần tra, 

kiểm soát địa bàn 24/24 để phát hiện sớm các trường hợp người đi, về từ vùng dịch 

nhằm kịp thời cách ly, xử lý theo quy định; xử phạt khung tối đa đối với các trường 

hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là các trường hợp không 

mang khẩu trang, tụ tập đông người trái quy định,… 

b) Phối hợp với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các ngành có liên quan bố 

trí lại các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các cửa ngõ ra, vào huyện 

(đường bộ, đường thủy) và các huyện giáp ranh để quản lý chặt chẽ người và 

phương tiện ra, vào địa bàn. 
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3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng  

a) Phối hợp với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra việc 

thực hiện quy định về phòng, chống dịch bệnh tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 

doanh, nhà máy, phân xưởng sản xuất, công ty có đông lao động (gọi chung là cơ sở 

sản xuất, kinh doanh), kể cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong Khu công nghiệp 

Bình Hòa phải xây dựng phương án 3 tại chỗ (Sản xuất, ăn uống và nghỉ ngơi tại 

chỗ), trình cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt theo quy định. 

b) Yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện tầm soát người lao động 

theo định kỳ; đồng thời, chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện tầm soát 

của các cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  

a) Phối hợp với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các ngành có liên quan 

khẩn trương thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân, người lao động và 

người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 

68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và  Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

b) Rà soát các đối tượng có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện, hiện đang 

lao động, công tác và làm việc tại các tỉnh, thành phố khác để  kịp thời thực hiện 

các chính sách hỗ trợ theo quy định. 

5. Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh 

Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân không chủ quan, lơ là trong 

công tác phòng, chống dịch bệnh; đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch của địa phương, nhất là việc thực hiện nghiêm biện pháp 5K, 5T và đặc 

biệt là nâng cao ý thức tự bảo vệ của người dân. 

6. Trung tâm Y tế huyện  

a) Phối hợp với Phòng Y tế, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn hướng dẫn, yêu cầu 

các cơ sở hành nghề y dược trong và ngoài công lập trên địa bàn huyện theo dõi, kiểm 

tra các trường hợp đến khám, chữa bệnh, mua thuốc… nếu có yếu tố dịch tễ hoặc có 

triệu chứng ho, sốt, khó thở,… thì chủ động tư vấn và thông báo ngay cho Trạm Y tế 

để test nhanh kháng nguyên tầm soát dịch bệnh COVID-19 theo quy định.  

b) Tiếp tục tham mưu Chủ tịch UBND huyện triển khai tầm soát và làm sạch địa 

bàn, đặc biệt là tại địa bàn xã Vĩnh An và một phần của xã Cần Đăng.  

c) Chủ động tham mưu mua sắm các sinh phẩm, vật tư y tế, trang thiết bị để đảm 

bảo cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của huyện. 

7. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

7.1. Các nhiệm vụ chung 

a) Tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung nêu tại mục I và mục II của băn bản này. 

b) Chủ động quyết định các giải pháp cụ thể để quản lý và kiểm soát tốt công 

tác phòng, chống dịch bệnh đối với tiểu thương, người thu gom hàng hóa hoạt 
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động mua bán tại các chợ truyền thống, các điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận 

hàng hóa (bãi xe, bến tàu, các vựa mua, bán nông – thủy – hải sản,…), các cửa 

hàng tiện lợi và hoạt động của các ngân hàng, quỹ tín dụng trên địa bàn  (lưu ý: 

nghiêm cấm các tiểu thương mua bán dưới hình thức chạy chợ) , các khu vực trọng 

điểm, khu vực có nguy cơ cao thực hiện Test nhanh định kỳ. 

c) Tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát địa 

bàn 24/24, không nhắc nhở mà xử lý thật nghiêm các trường hợp vi phạm quy định 

phòng, chống dịch như không mang khẩu trang khi ra khỏi nhà, tổ chức đám tiệc, tập 

trung đông người trái quy định; hoạt động của các hàng quán, kinh doanh dịch vụ ăn 

uống, giải khát không đảm bảo theo quy định,… 

d) Tiếp tục phát huy vai trò của Tổ COVID-19 cộng đồng, Tổ trưởng tổ tự quản 

và các tổ chức chính trị - xã hội để “mỗi cán bộ là một tuyên truyền viên” tại địa 

phương nhằm tuyên truyền, kiểm tra, quản lý chặt địa bàn, kịp thời phát hiện người 

đến từ địa phương khác để xử lý theo quy định. 

e) Tăng cường tuyên truyền, cảnh báo đến người dân hiểu rõ tác hại và sự nguy 

hiểm của dịch bệnh COVID-19, đồng thời phải thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch 

theo phương châm “mỗi người dân là một chiến sĩ trong công tác phòng, chống dịch”. 

g) Nghiên cứu đóng các cửa ngõ, các đường phụ, lối tắt,… không cần thiết để 

chủ động quản lý địa bàn, tiết kiệm nhân lực tham gia phòng, chống dịch bệnh. 

h) Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các lực lượng tham gia phòng, chống dịch 

bệnh phải tuyệt đối tuân thủ các quy định của ngành y tế. Thường xuyên kiểm tra 

bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên đối với lực lượng này, kể cả lực lượng 

làm nhiệm vụ tại các cơ sở cách ly tập trung. 

i) Tiếp tục áp dụng phát phiếu đi chợ 03 lần/tuần đối với mọi người dân. Các chợ 

truyền thống tiếp tục giảm quy mô hoạt động, thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y 

tế, có phân luồng ngõ ra, ngõ vào tại các chợ để tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch. 

l) Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND xã, thị trấn có thể áp dụng các 

biện pháp tăng cường, bổ sung nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh trên 

địa bàn. 

7.2. Đối với xã Vĩnh An và xã Cần Đăng: Ngoài các nhiệm vụ đã nêu trên, Chủ 

tịch UBND xã Vĩnh An và xã Cần Đăng chủ động triển khai việc cung ứng hàng hóa 

thiết yếu, nhu yếu phẩm cho người dân trong khu vực thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg 

bằng các hình thức phù hợp như: đi chợ hộ, cung cấp nhu yếu phẩm, lương thực, thực 

phẩm hỗ trợ cho người dân nhất là các hộ gia đình khó khăn, người yếu thế..... 

8. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức, đoàn thể tăng cường phối 

hợp với các cấp chính quyền vận động nhân dân tự giác tuân thủ các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh; đồng thời có kế hoạch hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn 

cảnh khó khăn không thiếu lương thực, ổn định cuộc sống trong thời gian áp dụng các 

biện pháp giãn cách xã hội. 

9. Tùy vào diễn biến của tình hình dịch bệnh, Chủ tịch UBND huyện quyết định 

chuyển đổi hình thức áp dụng theo Chỉ thị 16/CT-TTg hoặc Chỉ thị 15/CT-TTg tại 

từng địa bàn cụ thể nếu cần thiết. 
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Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban ngành huyện, Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn và người dân trên địa bàn chấp hành và thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp 

phòng, chống dịch đã nêu với quyết tâm kiểm soát tốt, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy; 

- BCĐ phòng chống dịch bệnh huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Cổng TTĐT tỉnh, huyện; 

- Lãnh đạo VP; 

- CV. Nữ; 

- Lưu: VT. 
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