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THÔNG BÁO 

Về việc kiểm soát dịch COVID-19 tại khóm Hòa Thạnh, một phần khóm 

Thới An A và khóm Thới Hòa trên địa bàn phường Mỹ Thạnh 

 

 

Căn cứ Quyết định số 4257/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND 

thành phố Long Xuyên về việc công bố tạm thời cấp độ dịch COVID-19 đối với 

khóm Hòa Thạnh; khóm Thới An A; khóm Thới Hòa trên địa bàn phường Mỹ 

Thạnh, thành phố Long Xuyên; 

 Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên thông báo việc áp dụng các biện 

pháp trong phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp độ 4 theo Kế hoạch số 650/KH-

UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh tại 03 khu vực: khóm Hòa Thạnh; 

khóm Thới An A (từ Tổ 1 đến Tổ 12); khóm Thới Hòa (từ Tổ 16 đến Tổ 22) kể 

từ 12 giờ ngày 26/10/2021 cho đến khi có thông báo mới. 

Ngoài ra, UBND thành phố yêu cầu các tổ chức, cá nhân ở khu vực trên 

thực hiện nghiêm các nội dung sau: 

1. Tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang; Khử khuẩn; Khoảng 

cách; Không tụ tập; Khai báo Y tế.  

2. Mọi người dân sống trong khu vực trên không được ra khỏi nhà (trừ 

trường hợp cấp thiết). Các vấn đề sinh hoạt do UBND phường Mỹ Thạnh phối 

hợp các đơn vị có liên quan tổ chức việc đi chợ hộ, hỗ trợ gói an sinh xã hội, 

nhu yếu phẩm trong thời gian giãn cách, cách ly. 

3. Tạm dừng hoạt động đối với: sản xuất; kinh doanh, chợ truyền thống, 

lưu thông vận chuyển hàng hóa (kể cả mặt hàng thiết yếu), công trình giao 

thông, xây dựng, quán ăn, dịch vụ ăn uống; hoạt động bán hàng rong, vé số dạo, 

Karaoke (kể cả karaoke lưu động). 

4. Đối với các trường hợp cần khám và điều trị các bệnh: Liên hệ 

Trạm y tế lưu động phường Mỹ Thạnh hoặc thông qua điện thoại đường dây 

nóng do phường thiết lập để được hỗ trợ. 

5. Công tác tiêm ngừa Vắc-xin: Được hỗ trợ tiêm vắc-xin tại nhà theo 

hướng dẫn của ngành Y tế. 



Trên đây là thông báo của Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên về việc 

áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cấp độ 4 trên địa bàn các 

khóm thuộc phường Mỹ Thạnh,  xin thông báo đến nhân dân thành phố và các tổ 

chức đóng trên địa bàn được biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                       
- UBND tỉnh An Giang (Để Báo cáo);  

- Ban Chỉ đạo PCDB CoVid-19 tỉnh (Để Báo cáo); 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TPLX; 

- TV BCĐ PCDB CoVid-19 TP; 

- CVP và các PCVP; 

- UBND các phường, xã; 

- Cổng thông tin điện tử TPLX;       

- Lưu: VT. TH. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Thị Xuân Kiều 
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