
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH HẬU GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /UBND-NCTH Hậu Giang, ngày          tháng          năm 2021 
 

V/v triển khai các biện pháp  

phòng, chống dịch COVID-19 

trong tình hình mới  
 

 

Kính gửi:  

- Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, 

đoàn thể tỉnh; 

- Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố. 
 

Trong thời gian qua, công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Hậu 

Giang đã có sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân và cộng 

đồng doanh nghiệp đồng hành thực hiện các biện pháp nhằm kiểm soát, khoanh 

vùng, khống chế dịch COVID-19, đến nay toàn Tỉnh đã đạt được một số kết quả 

ban đầu tích cực. Tuy nhiên, trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 vẫn 

còn một bộ phận người dân chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; một số địa phương 

còn lúng túng, thiếu chủ động, đôn đốc, kiểm tra, giám sát. Dự báo tình hình dịch 

bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, nhất là các ca nhiễm cộng đồng về từ các tỉnh, 

thành lân cận với Hậu Giang, đe dọa đến sức khỏe, tính mạng người dân, gây tác 

động xấu đến phát triển kinh tế - xã hội. 

Nhằm phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, khắc phục 

những hạn chế, tồn tại, tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 trong thời gian tới. Đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả 

Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về các giải 

pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 

Giám đốc sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, 

thị xã, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt hơn, hiệu quả hơn 

một số biện pháp như sau: 

1. Một số quy định chung: 

- Tiếp tục thực hiện quy định “người dân tuyệt đối không ra đường kể từ 

18 giờ 00 phút ngày hôm trước đến 05 giờ 00 phút ngày hôm sau”, trừ trường 

hợp: cấp cứu, các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch; lực lượng phòng 

chống thiên tai; cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài; lực lượng 

phát hành thư, báo; lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị; xử lý sự cố về: 

điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật; các phương tiện vận chuyển 

hàng hoá thiết yếu; phương tiện đưa đón lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, 

chống dịch; phương tiện đưa đón công nhân tại các doanh nghiệp đang thực hiện 

"1 cung đường - 2 điểm đến"; phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất, 

hàng hoá xuất nhập khẩu; các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, gas. 

- Tiếp tục thực hiện khung giờ đi chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi hàng ngày 

(buổi sáng: từ 05 giờ đến 09 giờ, buổi chiều: từ 15 giờ đến trước 18 giờ); đồng 

thời, thực hiện việc phát phiếu đi chợ cho người dân (mỗi hộ gia đình chỉ cử 01 đại 

diện đi chợ, số lần đi chợ tối đa 15 lần/tháng); người dân xã, phường, thị trấn nào 
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đi chợ xã, phường, thị trấn đó, những nơi không có chợ, giao chính quyền địa 

phương chủ động có biện pháp đảm bảo việc cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho 

người dân, nhưng phải đảm bảo giãn cách, không tập trung đông người. 

- Tiếp tục áp dụng quy định sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động làm việc đảm bảo phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chủ tịch 

UBND tỉnh: đối với trường hợp nhà xa (quãng đường từ nhà đến cơ quan có 

khoảng cách trên 5km đối với cấp tỉnh, 4km đối với cấp huyện, 3km đối với cấp xã) 

thì cơ quan, đơn vị chủ động sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà hoặc sắp xếp chỗ ăn, nghỉ 

lại tại cơ quan; trừ lực lượng làm nhiệm vụ Ban Chỉ đạo và trường hợp đặc biệt phải 

có sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị và báo cáo xin ý kiến Thường trực UBND tỉnh. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát người và phương tiện ra, vào tại 

các chốt kiểm soát phòng, chống dịch cửa ngõ, tuyến giao thông chính của Tỉnh 

(cả đường bộ và đường thủy); chú ý kiểm soát chặt các phương tiện vận chuyển vật 

tư, nông sản, hàng hóa; các đối tượng về từ vùng dịch; phân loại, quản lý, giám sát 

chặt chẽ, thường xuyên xét nghiệm các đối tượng cách ly tập trung, cách ly tại nhà 

theo đúng quy định. 

Giao Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch 

UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, thực hiện 

nghiêm các quy định nêu trên, các văn bản chỉ đạo có liên quan của Chủ tịch 

UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh; đồng thời, chủ động thực hiện phương án đảm 

bảo triển khai hoạt động của cơ quan, đơn vị trong điều kiện bình thường mới; tăng 

cường việc quản lý, giám sát đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc và người lao 

động trong việc chấp hành quy định về phòng, chống dịch. Nơi nào thiếu trách nhiệm, 

chủ quan, lơ là trong công tác quản lý, để xảy ra dịch bệnh thì người đứng đầu cấp ủy, 

chính quyền, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh. 

2. Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chủ động tổ chức thực hiện việc 

đánh giá mức độ nguy cơ tại các xã, phường, thị trấn theo Quyết định 2686/QĐ-

BCĐQG ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19 để thiết lập “vùng xanh” trên địa bàn quản lý, áp dụng các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới và các quy định tại mục 1 

Công văn này, như sau: 

2.1. Đối với các địa bàn đã thiết lập “vùng xanh”:  

- Thực hiện rà soát, sàng lọc bằng test kháng nguyên 5% dân số các địa bàn 

không thuộc khu phong tỏa (vùng xanh).   

- Xã, phường, thị trấn khi thiết lập “vùng xanh” liên xã nếu không lập các 

chốt kiểm soát nơi giáp ranh (phải được sự thống nhất của Ban Chỉ đạo tỉnh); tăng 

cường các tổ tuần tra, kiểm soát người và phương tiện lưu thông (đường bộ, thủy). 

- Người dân trong “vùng xanh” được đi lại, trao đổi kinh doanh, mua bán 

hàng hóa, mọi hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới, trừ các hộ mua 

bán, kinh doanh trên tuyến đường luồng xanh quốc gia và các hoạt động không 

thiết yếu như: karaoke, massage, xông hơi, điểm tư vấn sức khỏe bằng phương 

pháp ngồi, nằm máy massage, trò chơi điện tử, internet công cộng, rạp chiếu phim, 

phòng tập thể hình, hồ bơi, bi da, yoga, zumba, các cơ sở làm đẹp (thẩm mỹ viện, 
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xăm hình, chăm sóc da, hớt tóc), các dịch vụ (cơ sở bấm huyệt, vật lý trị liệu), 

điểm tham quan du lịch, biểu diễn nghệ thuật, hội chợ, các giải đấu thể thao, các 

điểm tập luyện thể thao đông người (trên 10 người), lễ hội, hoạt động vui chơi, giải 

trí, nghi lễ tôn giáo; các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng, quán nhậu, quán cà 

phê; yêu cầu người dân phải nghiêm túc thực hiện quy định 5K, không tập trung 

trên 10 người bên ngoài công sở, trường học, bệnh viện.  

- Các nhà máy, cơ sở sản xuất; công trình giao thông, xây dựng được phép 

hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo quy 

định, yêu cầu người lao động thực hiện nghiêm quy định 5K, chỉ sử dụng người lao 

động cư trú trên địa bàn vùng xanh; trước khi triển khai hoạt động phải được cấp 

thẩm quyền phê duyệt phương án (các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp 

tỉnh quản lý, doanh nghiệp có trên 30 lao động UBND tỉnh phê duyệt; cụm công 

nghiệp, các doanh nghiệp còn lại UBND cấp huyện phê duyệt).  

- Đối với việc vận chuyển hàng hóa: hàng hóa được vận chuyển từ ngoài 

tỉnh vào phải có bãi trung chuyển, tập kết lên, xuống hàng; hàng hóa phải được 

khử khuẩn trước khi chuyển sang phương tiện khác vận chuyển vào vùng xanh; lái 

xe khi vào bãi tập kết hàng hóa phải có giấy xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-

CoV-2 không quá 72 giờ kể từ thời điểm xét nghiệm; trường hợp đặc biệt vận 

chuyển hàng hóa thẳng vào vùng xanh phải có địa chỉ cụ thể (có xác nhận hành 

trình điểm đi và điểm đến), có người giám sát dẫn đường, sau khi giao hàng xong 

phải quay về bãi tập kết hoặc về nơi xuất phát ngay. Việc vận chuyển hàng hóa nội 

tỉnh phải có địa điểm đã đăng ký trước; lái xe phải có giấy xét nghiệm âm tính với 

vi rút SARS-CoV-2 không quá 72 giờ kể từ thời điểm xét nghiệm; khi giao hàng 

phải thông báo trước cho chính quyền địa phương nơi đến biết và tài xế không 

được xuống xe. 

Thời gian thực hiện 07 ngày, kể từ 00 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 8 năm 2021. 

2.2. Đối với các xã, phường, thị trấn đang thiết lập vùng cách ly y tế, vùng 

nguy cơ/nguy cơ cao/nguy cơ rất cao: 

Tiếp tục thực hiện áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo quy định tại Chỉ 

thị số 08/CT-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai 

các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh theo Chỉ thị 

số 16/CT-TTg.  

Thời gian thực hiện giãn cách xã hội là 07 ngày, kể từ 00 giờ 00 phút, 

ngày 16 tháng 8 năm 2021 (đối với những nơi thiết lập vùng cách ly y tế thực hiện 

theo Quyết định của Ban Chỉ đạo tỉnh).  

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế, Ban Quản lý các khu 

công nghiệp tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện tiếp tục kiểm tra, giám sát, 

phát hiện, quản lý các trường hợp nhập cảnh trái phép, quản lý chặt chẽ địa bàn 

dân cư, nhất là địa bàn giáp ranh với tỉnh khác (đặc biệt người từ địa phương 

khác về), quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh; giám sát chặt các đối tượng 

trong khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm 

chéo trong khu cách ly và từ khu vực cách ly ra cộng đồng; xử lý nghiêm các 

trường hợp và không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch.  
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4. Sở Công Thương phối hợp các sở, ngành, địa phương đảm bảo ổn định 

cung cầu - giá cả và lưu thông hàng hóa trên địa bàn trong điều kiện bình thường 

mới đối với địa bàn đã thiết lập “vùng xanh”; đảm bảo hoạt động cung cấp nhu yếu 

phẩm, hàng hóa thiết yếu trong các khu vực chưa thiết lập vùng xanh; phối hợp 

với các ngành liên quan đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu, gian lận 

thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng góp phần bảo vệ sản xuất 

kinh doanh và tiêu dùng trong Tỉnh. 

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc tiêu thụ nông 

sản hàng hóa trong dân.  

6. UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tăng cường thiết lập các chốt 

kiểm soát phòng, chống dịch ở khu vực các chợ, trung tâm thương mại, những 

điểm thường tập trung đông người trên địa bàn quản lý để hướng dẫn người dân 

thực hiện 5K theo quy định; tiếp tục triển khai hướng dẫn khai báo y tế bằng mã 

QR Code, khuyến khích người dân thực hiện khai báo y tế khi đi/đến các địa điểm 

công cộng thông qua các phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động thông minh; 

tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi 

công cộng, vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.  

7. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các ngành, đoàn thể, Sở Thông tin 

và Truyền thông, Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang tiếp 

tục phối hợp với Sở Y tế thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, 

chống dịch để người dân đề cao cảnh giác, không được chủ quan, lơ là, thực hiện 

thông điệp 5K của Bộ Y tế, không để người dân hoang mang trước diễn biến mới 

của dịch bệnh, khuyến khích người dân thực hiện khai báo tự nguyện, thông báo 

cho chính quyền địa phương khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, 

nghi mắc bệnh hoặc đi về từ vùng có ca bệnh trong nước để có biện pháp giám sát, 

xử lý kịp thời. 

Yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, 

Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các Doanh nghiệp trên địa 

bàn Tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, tích cực vận động toàn dân 

hưởng ứng và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch của Tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- TT: TU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh; 
- Như trên; 

- Cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; 

- BHXH tỉnh; 

- Bưu điện tỉnh; 

- Các Doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh; 
- Cơ quan Báo, Đài; 

- Lưu: VT.NCTH.LHT. 

 
 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

          Đồng Văn Thanh 
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