ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHÂU PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 987/UBND-VP

Châu Phú, ngày 19 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện Công văn số
1176/UBND-KGVX của
UBND tỉnh An Giang

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 1176/UBND-KGVX của UBND tỉnh An Giang về
việc thực hiện CV số 8718/BYT-DP ngày 15/10/2021 của Bộ Y tế. Về việc này,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:
1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 1314/CĐ-TTg
ngày 07/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ nhằm đảm bảo cho người dân có nhu
cầu cần thiết, chính đáng được đưa, đón về quê an toàn, chu đáo.
2. Đối với nhu cầu đi lại của công dân ra/vào tỉnh: Giao Thủ trưởng các
phòng, ban ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn xem xét, tạo điều
kiện thuận lợi cho công dân đang làm việc tại đơn vị hoặc cư trú/tạm trú trên địa
bàn được phép di chuyển giữa ra/vào tỉnh khi có nhu cầu cần thiết nhưng phải
đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế.
Giao Phòng Y tế tổng hợp tham mưu UBND huyện xác nhận cho công dân di
chuyển qua các địa phương khác (Trong trường hợp, công dân cần giấy xác nhận
của cơ quan chính quyền để thuận tiện trong việc di chuyển).
3. Giao Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và UBND
các xã, thị trấn thực hiện thống kê số lượng người về từ các địa phương, khu vực
có dịch Covid-19 kể từ 07/10/2021 đến nay (theo mẫu của Bộ Y tế) và báo cáo về
Sở Y tế trước 16 giờ 00 hàng ngày.
4. Công văn này thay thế Công văn số 975/UBND-VP ngày 15/10/2021
của UBND huyện Châu Phú.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành
huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện./.
* Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND và UBND huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- CVP và PCVP;
- Lưu: VT.248Duy
Đính kèm Công văn 1176/UBND-KGVX
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