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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Giuộc, ngày 20 tháng 9 năm 2021

Kính gửi:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể huyện;
- Các phòng ban, ngành huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 
31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện, đến nay tình hình dịch 
bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện đã cơ bản được kiểm soát, đã chuyển từ vùng 
“nguy cơ rất cao” thành vùng “nguy cơ”. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn còn 
diễn biến phức tạp, khó lường.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 9229/UBND-VHXH 
ngày 20/9/2021 về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên 
địa bàn tỉnh trong tình hình mới, UBND huyện chỉ đạo như sau:

1. Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 15/CT-TTg 
ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện từ 00 giờ 00 
phút ngày 21/9/2021 cho đến khi có thông báo mới.

1.1. Các biện pháp phòng, chống dịch được áp dụng:
a) Không tập trung trên 10 người ngoài phạm vi công sở và trường học, bệnh 

viện; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp.
Dừng các hoạt động hội họp, hội thảo, sự kiện không thật sự cần thiết tập 

trung trên 20 người trong 01 phòng.
b) Dừng tất cả các hoạt động thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.
Dừng các nghi lễ tôn giáo, hoạt động tập trung trên 20 người tại các cơ sở tôn 

giáo, tín ngưỡng, thờ tự, đám tang, đám cưới.
c) Dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh và nội tỉnh, 

trừ xe đưa rước công nhân. 
d) Dừng các hoạt động, dịch vụ không thiết yếu như: karaoke, vũ trường, 

quán bar, massage, xông hơi, phòng tập thể hình (gym), yoga, điểm kinh doanh 
trò chơi điện tử công cộng; câu lạc bộ bida, các tụ điểm hát với nhau, rạp chiếu 
phim, câu lạc bộ khiêu vũ; các cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu.

đ) Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, nhà hàng được phép 
hoạt động, nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo Quyết định 
số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống 
dịch Covid-19 về Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch 
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COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng.

Cơ sở dịch vụ ăn, uống, giải khát được hoạt động, nhưng chỉ phục vụ mang 
về, không phục vụ tại chỗ và phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo 
quy định.

Đối với hoạt động của chợ truyền thống: thực hiện theo hướng dẫn của Sở 
Công thương, giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Trung tâm y tế huyện, 
UBND cấp xã xây dựng kế hoạch hoạt động trở lại theo lộ trình cụ thể, đảm bảo 
thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, thời gian thực 
hiện từ ngày 01/10/2021. 

e) Nhà máy, cơ sở sản xuất được hoạt động khi đáp ứng các tiêu chí, điều 
kiện theo Kế hoạch số 2962/KH-UBND ngày 13/9/2021 và Công văn số 
9108/UBND-KTTC ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh về phục hồi sản xuất, kinh 
doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết 
yếu (lương thực, thực phẩm, dược phẩm; xăng, dầu; điện; nước; nhiên liệu,...); tổ 
chức tín dụng, chi nhánh, phòng giao dịch của các ngân hàng, kho bạc, các cơ 
sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động tín dụng, chi nhánh ngân 
hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng ký giao dịch bảo 
đảm...), bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, 
khám chữa bệnh, tang lễ... được hoạt động, nhưng phải đảm bảo các biện pháp 
phòng, chống dịch theo quy định. Người đứng đầu các cơ sở nêu trên chịu trách 
nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống 
dịch theo quy định; trong đó lưu ý đảm bảo yêu cầu 5K của Bộ Y tế và khoảng 
cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc. 

f) Dừng các hoạt động tham quan, du lịch; các hoạt động giải trí, các sự kiện, 
lễ hội ngoài trời (biểu diễn văn hóa nghệ thuật, mít tinh, phát động…).

g) Cơ quan, đơn vị nhà nước (kể cả các cơ quan, đơn vị ngành dọc đóng trên 
địa bàn huyện) hoạt động bình thường, nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp 
phòng, chống dịch theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 
6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 về Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại 
cơ quan, đơn vị.

Trung tâm hành chính công huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ 
thủ tục hành chính cấp xã hoạt động bình thường kể từ 00 giờ ngày 22/9/2021; 
trong đó lưu ý:

- Đối với các thủ tục hành chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 3, mức độ 4: chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công trực 
tuyến hoặc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Đối với các thủ tục hành chính chưa được cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, mức độ 4: tiếp nhận hồ sơ nộp trực tiếp, nhưng thực hiện trả kết quả 
thông qua dịch vụ bưu chính công ích.
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Đối với hoạt động của Trung tâm hành chính công huyện, Bộ phận tiến nhận 

và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính cấp xã: Giao Giám đốc Trung tâm hành 
chính công huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ vào tình hình dịch 
bệnh và nhu cầu giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân trên 
địa bàn để quyết định phương thức hoạt động trong từng thời điểm cụ thể, đảm 
bảo nguyên tắc an toàn, hiệu quả, chính xác và giải quyết kịp thời nhu cầu chính 
đáng của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành.

Lưu ý: khi thực hiện tiếp nhận và trả hồ sơ trực tiếp thì phải có phương án 
đảm bảo an toàn cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động và khách hàng 
đến nộp và nhận hồ sơ trực tiếp, đặc biệt áp dụng nghiêm các biện pháp sau:

+ Bố trí nhân viên hướng dẫn người dân, khách hàng khai báo y tế, đo thân 
nhiệt và kiểm tra lại thông tin cá nhân của khách hàng đến liên hệ công tác (yêu 
cầu người dân đến giao dịch phải có giấy xét nghiệm test nhanh kháng nguyên 
hoặc PCR âm tính Covid-19 được cấp không quá 3 ngày hoặc người có thân nhiệt 
trên 38 độ C thì yêu cầu đến cơ quan y tế gần nhất để được kiểm tra sức khỏe, nếu 
sức khỏe bình thường - có giấy xác nhận của cơ quan y tế thì tiếp tục hướng dẫn 
người dân làm thủ tục theo quy trình đã xây dựng).

+ Phân luồng lối vào, ra của khách hàng khi di chuyển vào khu vực tiếp nhận 
hồ sơ theo quy trình một chiều khép kín và thường xuyên điều tiết số lượng khách 
hàng trong khu vực tiếp nhân hồ sơ không quá 20 người cùng một thời điểm (tùy 
theo điều kiện của từng đơn vị); bố trí vị trí ngồi chờ của khách hàng đảm bảo 
khoảng cách tối thiểu 01 mét.

+ Yêu cầu khách hàng luôn đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn 
theo quy định và di chuyển theo sơ đồ hướng dẫn.

+ Áp dụng biện pháp đảm bảo an toàn cho cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao động làm việc tại Trung tâm:

* Yêu cầu thực hiện nghiêm việc khai báo y tế điện tử hàng ngày (Mã code 
QR); luôn đeo khẩu trang, găng tay y tế và kính chống giọt bắn khi làm việc; sát 
khuẩn tay ngay sau khi kiểm tra hồ sơ, thu phí, lệ phí hoặc tiếp xúc với các vật 
dụng dễ bị lây nhiễm.

* Khuyến khích bố trí tấm kính vách ngăn bằng chất liệu phù hợp trên bàn 
làm việc của từng nhân viên đê tránh tiêp xúc trực tiếp với khách hàng.

* Sau mỗi buổi, yêu cầu nhân viên tự vệ sinh bàn làm việc và các dụng cụ cá 
nhân hàng bằng dung dịch sát khuẩn.

* Tiến hành phun khử khuẩn bằng dung dịch Cloramin B ít nhất 1 lần/ tuần 
(tùy theo điều kiện của từng đơn vị).

h) Rà soát tiến hành “chốt cứng” tất cả các đường mòn, lối mở tiếp giáp với 
Thành phố Hồ Chí Minh; duy trì, củng cố hoạt động các chốt kiểm soát phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 tại các vị trí ra, vào giữa huyện Cần Giuộc với các 
huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ - Thành phố Hồ Chí Minh (01 chốt Quốc lộ 
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50 – Thị trấn Cần Giuộc, 01 chốt đường tỉnh 826 xã Phước Lý, 01 chốt đường tỉnh 
826C và 01 chốt Cầu Long Hậu – xã Long Hậu, chốt đường sông ấp 2/6 – xã Long 
Hậu,…) và các chốt tiếp giáp với các huyện trong tỉnh (01 chốt đường tỉnh 835B, 
01 chốt đường tỉnh 826 - xã Phước Lý, 01 chốt đường 835 xã Phước Lâm…). Rà 
soát tháo dỡ các chốt trong nội bộ xã vùng xanh không thật sự cần thiết, tiếp tục 
duy trì các chốt kiểm soát giữa xã vùng cam, vùng vàng với xã vùng xanh.

Giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện, Phòng 
Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn rà soát, bố trí lại các chốt tại từng địa 
phương, đảm bảo số lượng, vị trí các chốt phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế 
của từng địa phương theo nguyên tắc trên; rà soát, tháo gỡ các chốt bên trong địa 
bàn xã, trừ các địa bàn đang áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly y tế. Đồng thời 
chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các 
quy định về phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là hành vi không chấp hành đúng 
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đưa thông tin sai sự thật ảnh hưởng tiêu 
cực tới công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện, tỉnh.

Các trường hợp được ưu tiên lưu thông qua các chốt kiểm soát:
- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp.
- Thành viên Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 các cấp.
- Lực lượng tham gia phòng, chống dịch (nhân viên y tế và lực lượng hỗ trợ y 

tế tham gia chống dịch, lực lượng công an, quân sự...).
- Lực lượng cung ứng thuốc, vật tư y tế, bảo trì các trang thiết bị y tế, nhân 

viên y tế tại các cơ sở y tế.
- Lực lượng hỗ trợ, cứu trợ theo điều phối của Tiểu ban hậu cần và cứu trợ.
- Lực lượng đảm bảo hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, môi trường, dịch vụ bưu 

chính, dịch vụ viễn thông, hạ tầng công nghệ thông tin...).
- Nhân viên kiểm dịch động vật, nhân viên giao hàng, cung cấp thực phẩm, 

hàng hóa thiết yếu.
- Nhân viên làm nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động ngoại giao, nhân viên báo chí.
- Người dân đi thu hoạch nông sản; đi tiêm vắc-xin; đi xét nghiệm sàng lọc 

cộng đồng; đi khám, chữa bệnh định kỳ.
- Cán bộ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị 

nhà nước (kể cả các cơ quan, đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn huyện).
- Người đáp ứng điều kiện “thẻ xanh COVID” và “thẻ vàng COVID” (có quy 

định riêng).
- Các trường hợp cấp thiết khác theo xác nhận của chính quyền địa phương.
* Các trường hợp trên, khi lưu thông qua các chốt kiểm soát phải xuất trình 

thẻ ngành hoặc giấy xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đảm bảo 
yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.
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1.2. Ngoài các biện pháp phòng, chống dịch nêu tại mục 1.1 của văn bản 

này, UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm:
a) Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, 

chống dịch theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo huyện và UBND huyện, tuyệt đối không 
được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

b) Tiếp tục rà soát, đánh giá mức độ nguy cơ của từng khu vực trên địa bàn 
theo quy định tại Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ 
đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 để xác định và tổ chức phong tỏa ngay 
các địa bàn thuộc vùng nguy cơ rất cao, không để dịch bệnh lan rộng ra bên ngoài. 
Đối với khu vực phong tỏa: triển khai áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch 
tương ứng theo quy định tại Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của 
Ban Chỉ đạo Quốc gia, đồng thời quan tâm thực hiện tốt 5T của Bộ Y tế (Tuân thủ 
nghiêm 5K - Thực phẩm đủ tại nhà - Thầy, thuốc đến tại gia - Test Covid tất cả - 
Tiêm chủng tại phường, xã).

c) Rà soát, có phương án tổ chức xét nghiệm phù hợp theo chỉ đạo của Bộ Y 
tế tại Công điện số 1409/CĐ-BYT ngày 15/9/2021, Công điện số 1436/CĐ-BYT 
ngày 19/9/2021 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8893/UBND-VHXH 
ngày 08/9/2021, Công văn số 9096/UBND-VHXH ngày 16/9/2021, Công văn số 
9190/UBND-VHXH ngày 20/9/2021 và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan để 
tách hết F0 ra khỏi cộng đồng và làm sạch, giữa vững địa bàn.

d) Tiếp tục triển khai công tác tiêm chủng cho người dân trên địa bàn theo kế 
hoạch phân bổ vắc-xin của tỉnh, đảm bảo an toàn, đúng đối tượng và đúng tiến độ đề ra.

đ) Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm các 
quy định, biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP 
ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực y tế.

2. Trung tâm Y tế huyện triển khai thực hiện tầm soát cộng đồng theo kế 
hoạch, xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vắc xin mũi 2 cho nhân dân theo kế 
hoạch, lượng vắc xin phân bổ của tỉnh, đảm bảo an toàn, đúng đối tượng và đúng 
tiến độ đề ra.

3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm 
xã hội huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Ngân hàng chính sách xã hội – Phòng 
gia dịch Cần Giuộc, Chi Cục thuế khu vực Cần Giuộc – Cần Đước, UBND các xã, 
thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện việc 
chi trả trợ cấp cho các nhóm đối tượng theo quy định tại 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 2199/KH-UBND ngày 12/7/2021 của 
UBND tỉnh và các chính sách khác liên quan. 

4. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng căn cứ Kế 
hoạch số 2962/KH-UBND ngày 13/9/2021 và Công văn số 9108/UBND-KTTC 
ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh về phục hồi sản xuất, kinh doanh của các doanh 



6
nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình 
hình thực tế của huyện. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền 
thanh, UBND xã, thị trấn đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đến tất cả người dân, 
các cấp chính quyền trên địa bàn huyện nắm, biết và tuân thủ, thực hiện nghiêm 
các quy định nêu trên theo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện, trong đó lưu ý 
các nội sung sau: 

- Thực hiện tốt yêu cầu 5K của Bộ Y tế và các biện pháp phòng, chống dịch 
nêu tại mục 1 của văn bản này. 

- Thực hiện khai báo y tế điện tử thông qua phần mềm ứng dụng Bluzone, 
Ncovi, Sổ sức khỏe điện tử…. 

- Theo dõi tình hình sức khỏe, khi có biểu hiện ho, sốt phải thông báo cho 
chính quyền địa phương và liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được kiểm 
tra, tư vấn, xét nghiệm theo quy định. 

- Thực hiện cách ly nếu thuộc đối tượng F1, F2 theo hướng dẫn của cơ quan 
y tế địa phương. 

- Thực hiện điều trị nếu phát hiện dương tính với SARS-COV-2 theo hướng 
dẫn của cơ quan y tế địa phương.  

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể huyện tiếp tục lãnh đạo, 
chỉ đạo trong hệ thống đẩy mạnh việc vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tự 
giác thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

7. Thủ trưởng các phòng, ban ngành huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn được giao chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai thực 
hiện từng nội dung, nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống dịch được quy định tại văn 
bản này, đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Đồng thời chủ động rà soát, thực 
hiện các biện pháp duy trì sự liên tục các hoạt động kinh tế, không để đứt gãy; tích 
cực thúc đẩy phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội trên từng, ngành, lĩnh vực, 
phấn đấu thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa phát 
triển kinh tế. 

Căn cứ chỉ đạo trên, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban ngành huyện, Chủ 
tịch UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan 
nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- TT.HU, TT.HĐND huyện (b/c);
- Sở Y tế;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

  

Nguyễn Anh Đức 
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