
ỦY BAN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN PHÚ TÂN                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số: 2916/UBND-VP          Phú Tân, ngày   06  tháng  9  năm 2021 
V/v thực hiện các biện pháp phòng, 

   chống dịch sau ngày 05/9/2021 

 

                

 

  Kính gửi:      

- Thủ trưởng các ban ngành đoàn thể huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

     

 

 

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

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

dịch sau ngày 05/9/2021 trên địa bàn tỉnh; UBND huyện có ý kiến như sau:  

1. Tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn huyện  

theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 00 giờ 

ngày 06/9/2021 đến khi có chỉ đạo mới của UBND tỉnh. Xã Hoà Lạc tiếp tục thực 

hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ (theo Quyết định số 3226/QĐ-UBND ngày 03/9/2021 của UBND huyện). 

2. Thủ trưởng các cơ quan ban ngành huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh - 

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tại Công văn số 2715/BCĐ-

KGVX ngày 05/9/2021, Công văn số 901/UBND-KGVX ngày 24/8/2021, trong 

việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ trên địa bàn huyện. 

3. Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn trên cơ 

sở Kế hoạch của Ban Chỉ đạo huyện và căn cứ tình hình thực tiễn xây dựng Kế 

hoạch phòng chống dịch cụ thể của từng địa phương và chịu trách nhiệm trước 

Trưởng Ban Chỉ đạo, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch 

COVID-19 huyện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và các biện pháp phòng chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn. Chậm nhất đến hết ngày 07/9/2021, các địa phương gửi kế 

hoạch về Ban Chỉ đạo và Trung tâm Chỉ huy để kiểm tra, theo dõi, chỉ đạo kịp thời. 

Đồng thời phải tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định phòng 

chống dịch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định xảy ra trên địa bàn.  

4. Tiếp tục duy trì các chốt kiểm tra Cầu số 11, phà Năng Gù, phà Thuận 

Giang, chốt đường thuỷ Vàm Nao, Phú An: Kiểm tra người và phương tiện tham gia 

giao thông, vận chuyển hàng hoá đường bộ, đường thuỷ, kiểm tra đối chiếu CMND, 

Căn cước công dân, điều tra về khai báo y tế,... để nắm rõ lịch trình di chuyển của 

người lưu thông qua Chốt. 



Riêng đối với các chốt của các xã Phú Long, Phú Thành, Phú Hiệp, Phú Bình 

và Hoà Lạc để thực hiện Chỉ thị số 16 tại xã Hoà Lạc và khu vực phong toả từ Tổ 5 

đến Tổ 8 vẫn tiếp tục thực hiện đảm bảo yêu cầu nghiêm theo Chỉ thị số 16 đến hết 

ngày 15/9/2021 theo Quyết định số 3226/QĐ-UBND ngày 03/9/2021 của UBND 

huyện. 

5. Đề nghị Ủy ban MTTQVN các cấp, các tổ chức, đoàn thể tiếp tục vận 

động, hỗ trợ kịp thời đến các hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do 

ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đảm bảo ổn định cuộc sống trong thời gian 

tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội. 

Yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt nội dung Công văn này./. 

                                                                                          

 

 

 

 

                                                                         

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thành viên BCĐ huyện; 

- Thành viên TTCH huyện; 

- LĐVP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
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