ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LONG XUYÊN
Số: 4012 /UBND-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long Xuyên, ngày 16 tháng 8 năm 2021

V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp
thực hiện cách ly xã hội theo
Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng
Chính phủ trên địa bàn thành phố

Kính gửi:
 Thủ trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể thành phố;
 Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường;
 Chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên
địa bàn thành phố.
Căn cứ Công văn số 866/UBND-KGVX ngày 15/8/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh An Giang về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch
sau ngày 15/8/2021;
Ủy ban nhân dân thành phố áp dụng các biện pháp tăng cường thực
hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:
1. Tiếp tục kéo dài thời gian cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg
ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp
bách phòng, chống dịch Covid-19 cho đến hết ngày 25/8/2021.
2. Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp tăng cường, cụ thể:
2.1. Thực hiện nghiêm, triệt để nguyên tắc “ai ở đâu ở đấy”, gia đình
cách ly với gia đình, khóm/ấp cách ly với khóm/ấp, xã/phường cách ly với
xã/phường.
2.2. Tiếp tục thực hiện từ 18 giờ cho đến 05 giờ sáng hôm sau, tất cả
người dân trên địa bàn không được phép ra đường (lưu thông trên bộ và trên
sông), trừ trường hợp thật cần thiết như: Cấp cứu, công vụ, thực hiện nhiệm
vụ phòng, chống dịch hoặc thực hiện nhiệm vụ cấp bách theo yêu cầu của cơ
quan có thẩm quyền.
2.3. Tiếp tục 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, xe đưa đón người cách ly, xe chuyên
chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa. Hạn chế tối đa các hoạt động của
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các phương tiện cá nhân. Tiếp tục tạm dừng hoạt động đối với các bến đò
ngang trên địa bàn thành phố.
2.4. Tiếp tục tạm dừng hoạt động các dịch vụ văn hóa, thể thao, vui
chơi, giải trí, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như: Rạp chiếu phim, nhà hàng
ăn uống, tiệc cưới, vũ trường, quán bar, chợ đêm, các cơ sở kinh doanh
dịch vụ ăn uống, giải khát, các điểm ăn uống và giải khát vỉa hè, xe bán
hàng rong, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử, dịch vụ Internet, Karaoke
(kể cả Karaoke di động), các tụ điểm hát với nhau, cơ sở massage, vật lý trị
liệu, cơ sở làm đẹp (bao gồm cắt tóc, gội đầu, làm móng), thẩm mỹ viện, câu
lạc bộ thể hình, Gym, Yoga, Bida, câu lạc bộ khiêu vũ, hồ bơi, sân bóng đá,
sân tennis, sân cầu lông, bóng chuyền, tập thể dục tại các địa điểm công
cộng; các khu điểm tham quan du lịch, khu di tích, bảo tàng, thư viện.
2.5. Tiếp tục tạm dừng các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động
của các công trường, công trình xây dựng, giao thông chưa thật sự cấp bách.
Đối với các công trình xây dựng cấp thiết: Giao Ủy ban nhân dân xã,
phường chịu trách nhiệm xem xét, xác nhận tính cấp thiết; khi được phép thực
hiện, chủ đầu tư chịu trách nhiệm lập danh sách người lao động, có xác nhận
của Ủy ban nhân dân xã, phường (nơi có công trình xây dựng).
2.6. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (như lương
thực, thực phẩm, dược phẩm; xăng, dầu; điện; nước; nhiên liệu,...); ngân
hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt
động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng
kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm...), bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ
vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ...
được tiếp tục hoạt động, phải đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về
phòng, chống dịch.
2.7. Tiếp tục giảm số người làm việc tại các cơ quan, đơn vị còn 30%,
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, Biên
phòng, Y tế, dân quân tự vệ…). Người được phân công làm việc tại nhà
không tự ý ra ngoài khi không thật sự cần thiết; các trường hợp công chức, viên
chức, người lao động vi phạm quy định về phòng chống dịch và bị xử phạt, yêu
cầu cơ quan xử phạt gửi Thông báo xử phạt về Thủ trưởng đơn vị để xử lý theo
quy định pháp luật hiện hành.
2.8. Các chợ truyền thống tiếp tục được hoạt động khi đảm bảo các yêu
cầu sau: Giảm quy mô còn khoảng 50%, chỉ bán lương thực, thực phẩm và
các hàng hóa thiết yếu; thực hiện nghiêm việc giãn cách và giải pháp 5K.
Tiếp tục áp dụng phát phiếu đi chợ (siêu thị, cửa hàng tiện ích) 2 lần/tuần đối
với mọi người dân. Người dân khi đi chợ (chợ, siêu thị, cửa hàng tiện ích) phải
xuất trình Phiếu đi chợ và chỉ được đi chợ trong phạm vi địa bàn cư trú.
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2.9. Đối với các chốt chặn trên địa bàn thành phố: Tiếp tục kiểm soát
chặt chẽ các phương tiện đi qua chốt, buộc quay đầu xe đối với các trường
hợp ra ngoài không có lý do chính đáng, người từ địa phương khác đến
thành phố.
3. Từ ngày 16/8/2021, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố khi ra đường phải đảm bảo các
loại giấy tờ, cụ thể như sau:
3.1. Nhóm đối tượng ưu tiên:
- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp;
- Cấp cứu, các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch hoặc các lực
lượng hỗ trợ theo yêu cầu điều phối để phòng, chống dịch của cơ quan chức
năng, chính quyền địa phương (Công an, Quân sự, Biên phòng, Y tế, dân quân
tự vệ…);
- Cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài thực hiện nhiệm
vụ chính trị trên địa bàn thành phố, bao gồm cả công tác phát hành báo;
Đối với các đối tượng nêu trên cần phải xuất trình thẻ nhân viên/thẻ
nhà báo/thẻ công chức/thẻ viên chức hoặc Quyết định thành viên Ban Chỉ
đạo phòng, chống dịch (đối với thành viên Ban Chỉ đạo).
- Lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị; xử lý sự cố về:
Điện, nước, sạt lở, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật khi đi làm nhiệm
vụ phải có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị.
3.2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức:
- Thẻ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên.
- Bản cam kết hoặc Giấy xác nhận của cơ quan đơn vị.
3.3. Đối với các cơ quan thuộc khối Đảng, đoàn thể, các tổ chức
chính trị - xã hội: Thủ trưởng các đơn vị cấp Giấy xác nhận của đơn vị đối
với công chức, viên chức, người lao động được phân công làm việc tại đơn vị
để các lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch thuận lợi trong việc
kiểm tra, kiểm soát người ra đường.
3.4. Đối với người lao động ở các Doanh nghiệp (không bao gồm
Doanh nghiệp Nhà nước), các tổ chức tín dụng (gọi chung là Doanh
nghiệp) trên địa bàn thành phố: Danh sách người lao động của Doanh
nghiệp do Giám đốc Doanh nghiệp ký vào danh sách và được Ủy ban nhân
dân xã, phường nơi đặt trụ sở ký xác nhận. Đảm bảo danh sách người lao
động tham gia làm việc đã cắt giảm 50% trong tổng số người lao động tại các
Doanh nghiệp.
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3.5. Đối với nhân viên giao hàng của các siêu thị, cửa hàng tiện
ích, công ty kinh doanh chuyển phát nhanh (gọi chung là shipper): Chỉ
thực hiện giao hàng các mặt hàng thiết yếu. Đồng thời, các công ty phải lập
danh sách nhân viên giao hàng (không quá 10 nhân viên/công ty; không quá
02 người/cửa hàng tiện ích), do Ủy ban nhân dân xã, phường nơi đặt trụ sở
ký xác nhận; nhân viên giao hàng thực hiện nghiêm quy định 5K và có kết
quả test nhanh kháng nguyên âm tính còn hiệu lực trong vòng 48 tiếng hoặc
RT-PCR âm tính trong vòng 5 ngày.
4. Đối với các phương tiện tàu, ghe, xe tải, xe bán tải chở hàng hóa
thiết yếu (có hóa đơn chứng từ rõ ràng để xác định lộ trình và chứng
minh có giao dịch, mua bán hàng hóa trên địa bàn tỉnh An Giang) yêu cầu
cung cấp giấy xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong 03 ngày gần
nhất hoặc test nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 24 giờ của các cơ sở
y tế đã được cơ quan có thẩm quyền trực thuộc Bộ Y tế công nhận và cấp
phép theo quy định, cùng các giấy tờ tùy thân để đối chiếu thông tin, kèm
theo phiếu Khai báo y tế theo mẫu (hoặc khai báo y tế điện tử). Nếu không
thực hiện đầy đủ các nội dung này thì buộc quay đầu xe, không cho vào địa
bàn thành phố.
5. Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện triệt để phương châm “đi
từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, phát hiện, xử lý ngay người đến từ
vùng có dịch hoặc đến từ địa bàn khác mà không khai báo; người rời khỏi địa
phương đang giãn cách xã hội mà không được phép của cấp có thẩm quyền
theo quy định; thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở đấy”; dứt khoát không
để người dân tự phát rời khỏi địa bàn đang có dịch làm lây lan sang các địa
bàn, địa phương khác.
Tăng cường công tác quản lý tại các Khu cách ly tập trung, hạn chế tối
đa việc lây nhiễm chéo; tiếp tục rà soát các địa điểm phù hợp, đảm bảo điều
kiện phòng, chống dịch để bố trí làm Khu Cách ly tập trung.
6. Đối với những người đến, về từ khu vực có dịch Covid-19 đã tiêm đủ
02 liều vắc xin ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm về địa
phương sẽ không thực hiện cách ly tập trung mà chỉ theo dõi sức khỏe tại nhà
trong vòng 07 ngày, được thực hiện xét nghiệm 02 lần vào ngày đầu và ngày
thứ bảy. Người về từ vùng dịch phải thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y
tế, trước khi về địa phương phải có xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật
RT-PCR trong thời hạn 03 ngày hoặc test nhanh kháng nguyên trong vòng 24
giờ âm tính.
7. Tiếp tục thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trong cộng
đồng để khẩn trương truy vết, tầm soát F0 để nhanh chóng làm sạch địa bàn,
bảo vệ, giữ vững vùng xanh và từng bước mở rộng phạm vi vùng xanh trên địa
bàn thành phố.
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Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường thông tin rộng rãi nội dung Công văn
này đến Nhân dân, chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động sinh sống, làm việc trên địa bàn thành
phố Long Xuyên được biết và chấp hành nghiêm. /.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 tỉnh;
- Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT.Thành ủy, HĐND, UBND TP;
- CVP và các PCVP;
- Cổng thông tin điện tử TPLX;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH

Đặng Thị Hoa Rây

