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V/v tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trà Cú, ngày 31 tháng 8 năm 2021 

   

Kính gửi:   

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 3787/UBND-KGVX ngày 30/8/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, ngành 

huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức thực hiện 

nghiêm các nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 

16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 

01/8/2021, Công văn số 3405/UBND-KGVX ngày 14/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh thêm 10 ngày kể từ 00 giờ ngày 31/8/2021 theo nguyên tắc gia đình 

giãn cách với gia đình, ấp, khóm giãn cách với ấp, khóm, xã, thị trấn giãn cách với 

xã, thị trấn. Tiếp tục thực hiện tốt Thông điệp 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử 

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

2. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn tiếp tục bố trí cán bộ, công chức, viên chức đến cơ quan làm việc dưới 

30%, nếu cán bộ, công chức, viên chức (trừ lãnh đạo chủ chốt là Bí thư, Phó Bí thư, 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện, xã, thị trấn và cán bộ Kho bạc Nhà nước huyện được đến cơ quan làm việc) 

thường trú ngoài địa bàn nơi đặt trụ sở làm việc (xác định theo xã, thị trấn) thì bố trí 

làm việc trực tuyến tại nhà nhưng phải đảm bảo chất lượng công việc và hoàn thành 

tốt nhiệm vụ được giao. 

3. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

chỉ cho phép các đối tượng sau được phép di chuyển: 

- Lực lượng Công an, Quân sự; lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các 

chốt chặn trên địa bàn huyện. 

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế, thú y; lực lượng 

tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch. 

- Cán bộ, công chức, viên chức thuộc các phòng, ban, ngành huyện, Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn được bố trí đến cơ quan làm việc. 

- Người đi khám, chữa bệnh, mua thuốc chữa bệnh. 

- Đại diện hộ gia đình đi chợ (mỗi hộ gia đình cử đại diện 01 người đi chợ, 

phiếu đi chợ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cấp 05 ngày/lần). 
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- Lực lượng shipper giao hàng (phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy và 

phải được xét nghiệm Covid-19 định kỳ 03 ngày/lần). 

- Phương tiện cung cấp lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu đã được 

cấp thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên “luồng xanh” vận tải (trừ 

phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng). 

- Xe được cấp thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên “luồng xanh” 

vận tải từ địa phương khác vào. 

- Công nhân thi công, sửa chữa các công trình điện, nước, viễn thông; công 

nhân vệ sinh môi trường. 

- Người dân đi chăm sóc và lao động thu hoạch nông sản, thủy sản (do Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn kiểm tra, quản lý, chỉ cấp giấy cho người dân thật sự có nhu 

cầu); đối với các trường hợp người trên các phương tiện vận tải đường thủy đi mua 

và vận chuyển nông sản, thủy sản phải được Ủy ban nhân dân huyện chấp thuận mới 

được phép vào. 

4. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trưởng Công an huyện chủ 

trì, phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo các chốt chặn 

quản lý chặt chẽ, kiên quyết hơn, tuyệt đối không cho người dân qua chốt khi không 

thật sự cần thiết và không có sự cho phép của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.  

- Tăng cường tuần tra, canh gác, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; bố 

trí lịch tuần tra xuyên suốt trên các tuyến đường… kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm về giãn cách xã hội, vi phạm về bảo đảm an ninh chính trị, trật 

tự, an toàn xã hội. Thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi đưa thông tin 

giả, thông tin chống phá, gây hoang mang dư luận xã hội về các giải pháp phòng, 

chống dịch. 

5. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên 

quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương đánh giá mức nguy 

cơ để áp dụng các giải pháp phù hợp. Tăng cường xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, 

đảm bảo kịp thời, hiệu quả, quản lý chặt chẽ địa bàn (thực hiện nghiêm túc Thông 

điệp 5K của Bộ Y tế trong xét nghiệm sàng lọc); sàng lọc đến đâu, giữ sạch đến đó, 

chú ý địa bàn nguy cơ rất cao, nguy cơ cao để tập trung, dồn lực thực hiện theo quy 

định của Bộ Y tế. chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm vắc xin kịp thời, 

đúng đối tượng theo quy định. 

 6. Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương rà soát, thực hiện kịp thời các chính 

sách hỗ trợ cho người dân  theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính 

phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế 

hoạch số 59/KH-UBND ngày 13/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; tiếp tục rà soát, 

xác định người lao động tự do chưa được xem xét hỗ trợ, để có chính sách hỗ trợ kịp 

thời; đồng thời, đẩy nhanh việc cấp phát gạo được hỗ trợ theo Quyết định số 1415/QĐ-

TTg ngày 20/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

7. Chi Cục trưởng Chi Cục thuế khu vực Cầu Ngang - Trà Cú tăng cường phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị 
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trấn thực hiện hỗ trợ cho hộ kinh doanh có đăng ký thuế ngừng hoạt động theo Nghị 

quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 

ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 777/QĐ-LĐTBXH ngày 

09/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc các nội dung theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ tại Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021, Công văn số 192-CV/TU 

ngày 27/8/2021 của Tỉnh ủy và Công văn số 958/UBND-VP ngày 30/8/2021 của Ủy 

ban nhân dân huyện, lấy xã, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sỹ”, là trung 

tâm phục vụ, là chủ thể phòng, chống dịch. 

- Thực hiện tuyệt đối và đúng nguyên tắc giãn cách: Gia đình giãn cách với 

gia đình; ấp, khóm giãn cách với ấp, khóm; xã, thị trấn giãn cách với xã, thị trấn; 

người giữ khoảng cách với người trong tiếp xúc, lao động, sản xuất; tiếp tục phát 

huy vai trò của Tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng 

đồng, tổ nhân dân tự quản và hộ gia đình trong bảo vệ “vùng xanh”; khắc phục tình 

trạng thời gian qua Tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng 

đồng chưa phát huy tốt hiệu quả hoạt động. 

- Tiếp tục thiết lập và phát huy đường dây nóng (sử dụng số điện thoại của Bí 

thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng 

Trạm Y tế xã, thị trấn, Trưởng Ban nhân dân ấp, khóm) để người dân liên hệ trực 

tiếp khi gặp khó khăn về đời sống, sức khỏe… có nhu cầu hỗ trợ, giúp đỡ trong thời 

gian giãn cách xã hội.   

- Tạm dừng hoạt động chợ trên địa bàn có nguy cơ cao và rất cao, tuyệt đối 

không cho người dân ra khỏi nhà. Tổ chức đầu mối đi chợ “thay” hoặc cung ứng 

lương thực, thực phẩm và dịch vụ thiết yếu (y tế, điện, nước, gas, vệ sinh môi 

trường…) cho các hộ gia đình, nhất là người nghèo, người già, phụ nữ và trẻ em, 

nhóm người yếu thế. 

- Chủ động bố trí lực lượng trực tiếp cấp phát gạo đến từng hộ gia đình, không 

tập trung người dân tại một địa điểm để đảm bảo yêu cầu giãn cách xã hội trong công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, đảm bảo gạo được cấp phát kịp 

thời đến tận tay người dân trong thời gian sớm nhất. 

 Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban 

nhân dân huyện nắm, chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- LĐVP; 

- Lưu: VT, NCTH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Bình 
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