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KẾ HOẠCH 

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19  

trong trạng thái bình thường mới trên địa bàn thị xã Ngã Năm 

 

 

Căn cứ Quyết định số 2375/QĐ-UBND, ngày 15/9/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 trong trạng thái bình thường mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 16/9/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ thị xã về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Ngã Năm; 

Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm ban hành kế hoạch triển khai thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trạng thái bình thường mới 

trên địa bàn thị xã Ngã Năm, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ và 

giữ vững “vùng bình thường mới” nhằm tạo điều kiện phục hồi các hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, tổ chức học tập cho học sinh, sinh viên đảm bảo an toàn phòng 

dịch, góp phần thực hiện đạt mục tiêu kép “Phát triển kinh tế - xã hội trong điều 

kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19”. 

2. Yêu cầu 

Thủ trưởng các ban, phòng ngành, cơ quan, đơn vị từ thị xã đến cơ sở 

thống nhất nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc quan điểm “Chống dịch 

như chống giặc”; thực hiện phương châm “Cơ quan, đơn vị, trường học, xã, 

phường là “Pháo đài”, người dân là “Chiến sĩ”, huy động sự vào cuộc của cả hệ 

thống chính trị và mọi người dân, doanh nghiệp cùng tham gia. 

Nêu cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, 

tỉnh, thị xã; kiểm soát chặt chẽ người ra, vào địa bàn và thực hiện mục tiêu kép, 

tạo điều kiện một số ngành lĩnh vực phát triển sản xuất kinh doanh đảm bảo an 

toàn phòng, chống dịch Covid-19. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Quản lý chung các hoạt động 

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2375/QĐ-UBND, ngày 

15/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc áp dụng các biện 
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pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng. 

2. Quản lý kiểm soát các nguồn lây nhiễm của thị xã 

Bên cạnh thực hiện các quy định chung của tỉnh, để quản lý và kiểm soát 

chặt chẽ các nguồn lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 phù hợp điều kiện thực tế địa 

phương, thị xã Ngã Năm quy định một số nội dung cụ thể sau: 

2.1. Kiểm soát nội bộ địa bàn thị xã 

a) Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khu vực chợ, chợ nổi, khu vực tập 

trung đông người; việc kiểm soát đi chợ: tiếp tục sử dụng phiếu đi mua hàng thiết 

yếu do UBND xã, phường cấp, trong đó phân nhóm theo ngày chẵn, lẻ; khuyến 

khích 02 lần/tuần/hộ. 

b) Đối với việc mua bán hàng di động (bằng các xe, xuồng hàng), chỉ được 

hoạt động trong phạm vi địa bàn xã, phường nơi cư trú. Nghiêm cấm tuyệt đối 

việc buôn bán tập trung khu vực xung quanh các điểm trường (theo Công văn số 

618/UBND-VP, ngày 12/9/2021 của Chủ tịch UBND thị xã). 

c) Kiểm soát người và phương tiện ra, vào địa bàn thị xã: Thực hiện theo 

Công văn số 582/UBND-VP ngày 29/8/2021 của Chủ tịch UBND thị xã. Đồng 

thời theo dõi, quản lý, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện máy thu hoạch ra 

khỏi địa bàn; kịp thời áp dụng biện pháp cách ly y tế phù hợp. 

d) Kiểm soát chặt chẽ việc giao, nhận hàng hóa tại điểm tập kết; các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp khi hoạt động phải đăng ký Phương án 

phòng, chống dịch covid-19 theo quy định tại Quyết định số 1285/QĐ-UBND, 

ngày 30/7/2021 của UBND thị xã Ngã Năm. 

e) Kiểm soát quản lý tài xế: Thực hiện theo nội dung Công văn số 

635/UBND-VP ngày 16/9/2021 của Chủ tịch UBND thị xã. 

f) Kiểm soát di chuyển: 

- Việc di chuyển liên xã, liên huyện trong địa bàn tỉnh Sóc Trăng của người 

dân, doanh nghiệp: Yêu cầu phải có lý do chính đáng, có đăng ký lịch trình và 

khai báo tại UBND xã, phường nơi cư trú (theo Quyết định số 2375/QĐ-UBND, 

ngày 15/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh). 

- Việc di chuyển của cán bộ, công chức, viên chức trong địa bàn thị xã: 

Tiếp tục sử dụng thẻ thông hành do UBND thị xã cấp hoặc thẻ cán bộ, công chức, 

viên chức; trường hợp không có thẻ cán bộ, công chức, viên chức thì sử dụng 

giấy xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị để di chuyển qua các chốt kiểm 

soát nội bộ thị xã. 

- Việc di chuyển của cán bộ, công chức, viên chức liên huyện trong địa bàn 

tỉnh: Yêu cầu phải có lý do chính đáng (có giấy mời họp, tập huấn, liên hệ công 

tác,…) và được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xác nhận; đồng thời, chịu trách 

nhiệm trước pháp luật và cấp trên nếu quản lý, cấp phép di chuyển không chặt 

chẽ để ảnh hưởng công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương. Trường hợp 

Trung tâm Chỉ huy Phòng chống Covid-19 tỉnh có hướng dẫn, quy định cụ thể thì 

thực hiện theo quy định của tỉnh. 
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g) Các hoạt động giáo dục và di chuyển của giáo viên, học sinh: Thực hiện 

theo quy định chung của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng, 

Phương án số 08/PA-UBND, ngày 13/9/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã. 

h) Chủ động nắm chặt tình hình, quản lý chặt chẽ việc tổ chức hiếu, hỷ của 

người dân trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; trong đó cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức phải gương mẫu thực hiện theo đúng quy định và Công 

văn số 517/UBND-VP, ngày 06/8/2021 của Chủ tịch UBND thị xã Ngã Năm. 

2.2. Kiểm soát các nguồn lây từ bên ngoài 

a) Duy trì 04 chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thị xã và 

các chốt kiểm soát của xã, phường; tăng cường kiểm tra, kiểm soát phát hiện sớm 

người từ các tỉnh, thành phố về địa phương ngay tại chốt kiểm soát cửa ngõ vào 

thị xã; kịp thời áp dụng ngay biện pháp cách ly tập trung theo quy định, không để 

trường hợp nghi ngờ hoặc có yếu tố nguy cơ vào địa bàn thị xã. 

b) Thường xuyên kiểm tra các hoạt động giao, nhận hàng hóa các hệ thống 

cửa hàng phân phối như: Bách hóa xanh, Điện máy xanh, Bưu điện Ngã Năm, 

các dịch vụ chuyển phát nhanh, Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau, các cơ 

sở phân phối hàng hóa liên tỉnh, liên huyện… kịp thời nhắc nhở tuyên truyền 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

c) Tăng cường trao đổi thông tin giữa các chốt kiểm soát và UBND các xã, 

phường để quản lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động lưu thông vận chuyển, giao 

nhận hàng hóa các xe, tài xế đăng ký luồng xanh hoạt động liên tỉnh khi vào địa 

bàn thị xã Ngã Năm; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

3. Quản lý cách ly tập trung, theo dõi dịch tễ và hậu cách ly, điều trị 

a) Thực hiện nghiêm túc quy trình cách ly tập trung theo Quyết định số 

878/QĐ-BYT, ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế đối với các trường hợp tiếp xúc gần 

(F1) với người nhiễm Covid-19 và những trường hợp ngoài tỉnh trở về địa 

phương theo Quyết định số 2375/QĐ-UBND, ngày 15/9/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh. Tăng cường các biện pháp chống lây nhiễm chéo trong khu 

cách ly y tế tập trung; chỉ đạo giám sát chặt chẽ các trường hợp F2 cách ly y tế tại 

nhà theo Quyết định số 879/QĐ-BYT, ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế. 

b) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động cơ quan, đơn vị; đảng viên, thành viên Tổ Covid cộng đồng thực 

hiện đúng vai trò là người “Chiến sĩ” trong phòng, chống dịch; theo dõi, giám sát, 

phụ trách khu vực dân cư, thực hiện theo phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng 

nhà, rà từng đối tượng”, phát hiện sớm những người từ các thành phố, tỉnh khác 

về địa phương, kịp thời báo cáo Trung tâm Chỉ huy, Ban Chỉ đạo thị xã để có 

biện pháp chỉ đạo cách ly phù hợp. 

c) Tăng cường giám sát các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến đối 

tượng F1, F2 và chùm ca nhiễm, các điểm nóng xảy ra ổ dịch trên địa bàn; thực 

hiện tốt việc khoanh vùng phạm vi rộng, siết chặt khu vực ngay khi phát hiện 

trường hợp mắc Covid-19 để điều tra truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và đánh giá 

nguy cơ; sau đó thực hiện việc phong tỏa hẹp, xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch 

bệnh lây lan trong cộng đồng. 
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d) Tập trung công tác quản lý chặt chẽ các trường hợp F0 sau khi hoàn 

thành điều trị về địa phương; tổ chức thăm khám, lấy mẫu xét nghiệm định kỳ 

đúng quy định; kịp thời xử lý tình huống khi tái nhiễm bệnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các ban, phòng ngành, đoàn thể thị xã, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã, phường 

- Xây dựng phương án làm việc của cơ quan, đơn vị một cách phù hợp vừa 

bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành, đơn vị.  

- Triển khai quán triệt, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 

người lao động, nhất là cán bộ chủ chốt phải phát huy vai trò nêu gương, nâng 

cao ý thức phòng, chống dịch; thực hiện tốt các quy định, khuyến cáo của các cơ 

quan chức năng; đặc biệt là vận động người thân đang ở ngoài tỉnh chấp hành tốt 

các quy định về phòng, chống dịch tại nơi cư trú; tất cả trường hợp vào địa bàn 

thị xã phải thực hiện khai báo y tế tại các chốt kiểm soát dịch hoặc tại Trạm Y tế 

xã, phường. Mọi trường hợp né tránh, không khai báo y tế làm lây lan dịch bệnh 

trong cộng đồng sẽ bị truy tố theo theo quy định của pháp luật. 

2. Công an thị xã  

- Chủ động triển khai phương án xử lý kịp thời, sẳn sàng ứng phó các tình 

huống người dân từ các tỉnh, thành phố có dịch Covid-19 về địa phương. 

- Chỉ đạo Đội trực Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tiếp tục tăng cường 

kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện giao thông trên địa bàn quản lý theo thông 

báo, hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải tỉnh. 

- Chỉ đạo Tiểu ban đảm bảo an ninh trật tự, Tổ tuần tra, tuyên truyền, xử lý 

vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 duy trì thường xuyên 

tuần tra, kiểm soát hằng ngày, kịp thời nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp 

thực hiện không đúng nội dung cam kết phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của 

các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống tại các khu vực trung tâm và trên 02 tuyến 

quốc lộ (Quản lộ Phụng Hiệp, 61B); kịp thời báo cáo đề xuất UBND thị xã. 

3. Phòng Quản lý đô thị thị xã 

Chủ động phối hợp, đôn đốc UBND các xã, phường theo dõi quản lý chặt 

chẽ hoạt động các tài xế, đặc biệt là tài xế đăng ký luồng xanh hoạt động liên tỉnh.  

Theo dõi, quản lý và kiểm soát chặt các phương tiện vận chuyển hàng 

hóa, doanh nghiệp kinh doanh vận tải, các bến xe, bến phà, bến đò thực hiện 

Phương án phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở. 

Thường xuyên kiểm tra việc giao, nhận hàng hóa của các phương tiện, cơ 

sở sản xuất kinh doanh tại các điểm tập kết, các bến bãi, khu vực chợ, chợ nổi 

Ngã Năm theo quy định tại Quyết định số 1285/QĐ-UBND, ngày 30/7/2021 của 

Ủy ban nhân dân thị xã, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

4. Phòng Kinh tế thị xã 

- Theo dõi, phối hợp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện 

tham gia sản xuất, thu hoạch vận chuyển, tiêu thụ hàng hóa nông sản di chuyển 
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ra, vào địa bàn thị xã phải đảm bảo các tiêu chí an toàn dịch bệnh theo quy định 

và chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp. 

- Hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện Phương án phòng chống 

dịch tại cơ sở đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh theo lĩnh vực 

ngành quản lý và các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn, đặc biệt là nhắc nhở các 

chủ cửa hàng xăng dầu bổ sung phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch 

bệnh trong quá trình sang chiếc nhiên liệu từ xe bồn vào kho trữ. 

- Hướng dẫn, phối hợp các xã, phường thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch tại các chợ trên địa bàn thị xã. 

5. Trung tâm Y tế thị xã 

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các 

xã, phường triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Phương án số 

07/PA-UBND, ngày 10/7/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã về ứng phó phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin khi 

được phân bổ. 

- Khẩn trương điều tra dịch tễ, truy vết nhanh khi tiếp nhận thông tin các 

trường hợp nhiễm, nghi nhiễm Covid-19; xác định, phân loại đối tượng; giám sát, 

xử lý ổ dịch, đề xuất Ban Chỉ đạo thị xã phong tỏa, khoanh vùng địa bàn có xuất 

hiện ca bệnh xác định hoặc nghi ngờ; phối hợp xét nghiệm tầm soát các trường 

hợp liên quan theo quy định, lấy mẫu xét nghiệm để phát hiện sớm các trường 

hợp mắc bệnh, khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch, không để lây lan. 

- Phối hợp UBND các xã, phường theo dõi, quản lý chặt chẽ các trường 

hợp F0 sau điều trị; tổ chức thăm khám, lấy mẫu xét nghiệm, kịp thời tham mưu 

xử lý tình huống khi tái nhiễm bệnh. 

6. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã 

- Chủ động rà soát, mở rộng các khu cách ly để đáp ứng yêu cầu theo tình 

hình thực tế cách ly đối tượng trên địa bàn thị xã. 

- Phân công lực lượng tham gia tiếp nhận, sắp xếp người từ vùng dịch tễ về 

các khu cách ly đảm bảo phù hợp; phối hợp các đơn vị có liên quan đảm bảo hậu 

cần, điện, nước, vệ sinh, tổ chức bếp ăn để cung cấp khẩu phần ăn, uống cho 

người được cách ly theo quy định. 

7. Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã 

Chủ trì, phối hợp UBND các xã, phường rà soát, thông báo tiếp tục tạm 

dừng các hoạt động theo quy định chung tại Quyết định số 2375/QĐ-UBND, 

ngày 15/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định cụ thể của thị xã. 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, tăng 

cường truyền thông về các biện pháp phòng bệnh, khai báo y tế; tuyên truyền về 

các nhiệm vụ, trách nhiệm của “Pháo đài” và “Chiến sĩ” trong công tác phòng, 

chống dịch. 

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã  

Chủ trì, phối hợp chặt chẽ các đơn vị có liên quan, UBND các xã, phường 

triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Phương án số 08/PA-UBND, 
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ngày 13/9/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã về tổ chức năm học 2021 - 2022 trên 

địa bàn thị xã và các quy định của tỉnh. 

Chỉ đạo, quán triệt đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học 

sinh tinh thần chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch theo phương châm: “Mỗi 

trường học là một pháo đài; mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 

là một chiến sĩ”.  

9. Đài Truyền thanh thị xã 

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin về công tác phòng chống dịch 

bệnh trên địa bàn thị xã; tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao tinh thần cảnh 

giác, không được chủ quan, lơ là trong việc phòng ngừa dịch bệnh, tự giác thực 

hiện nghiêm yêu cầu 5K; đặc biệt phải đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng. 

Biên tập bản tin tuyên truyền về nhiệm vụ của “Pháo đài” và trách nhiệm 

của “Chiến sĩ” để người dân hiểu, nắm rõ và tự giác tham gia phòng, chống dịch, 

bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình, xã hội. 

10. Ủy ban nhân dân các xã, phường  

- Xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch để giữ 

vững và bảo vệ vùng “Bình thường mới” trên địa bàn; kiểm soát chặt chẽ các 

trường hợp người về địa phương, tăng cường kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện 

nghiêm các nội dung chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, thị xã và chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch UBND thị xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn quản lý. Quán triệt thực hiện tốt 05 nhiệm vụ cơ bản của xã, phường là “Pháo 

đài” và trách nhiệm của “Chiến sĩ” trong công tác phòng, chống dịch. Tăng 

cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, 

tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân, phát huy vai trò 

“chiến sĩ” của người dân, yêu cầu người dân hạn chế ra đường, chỉ ra đường khi 

thật sự cần thiết, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi tiếp xúc; vận động gia đình 

có người thân đang sinh sống, lao động, học tập tại các tỉnh, thành phố thuộc 

vùng dịch Covid-19 thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch cho bản 

thân và gia đình; trường hợp đặc biệt buộc phải trở về địa phương thì phải đến 

ngay Trạm Y tế hoặc Trung tâm Y tế để khai báo y tế trung thực, đảm bảo an 

toàn vì sức khỏe của người thân, gia đình và cộng đồng. 

- Chỉ đạo quản lý chặt chẽ người, phương tiện di chuyển ra, vào địa bàn thị 

xã theo Công văn số 582/UBND-VP, ngày 30/8/2021 của Chủ tịch UBND thị xã, 

kịp thời xử lý các tình huống phát sinh tại chốt và đưa người đi cách ly tập trung 

đúng quy định. 

- Chỉ đạo công chức hướng dẫn, xử lý hồ sơ, thủ tục di chuyển cho người 

dân, doanh nghiệp theo đúng quy định tại bộ phận Một cửa xã, phường. Chủ tịch 

UBND các xã, phường xem xét sự cần thiết, lý do chính đáng cần di chuyển; 

trong đó, tùy theo tính chất từng vụ việc, loại hình di chuyển để xem xét, giải 

quyết thời hạn cho phép di chuyển liên xã, liên huyện phù hợp, đảm bảo kiểm 

soát chặt chẽ và an toàn phòng, chống dịch. Chủ tịch UBND xã, phường chịu 
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trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã nếu cho phép di duyển đối với các 

trường hợp không đúng quy định và yêu cầu chỉ đạo của thị xã. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát và quản lý tài xế trên địa bàn, nhất là tài 

xế đường dài, tài xế có địa chỉ thường trú trên địa bàn nhưng thường xuyên di 

chuyển liên tỉnh phải đảm bảo các yêu cầu phòng dịch Covid-19 theo quy định. 

Thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành 

các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

- Triển khai, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch 

vụ trên địa bàn đăng ký phương án và cam kết thực hiện nghiêm túc các biện 

pháp phòng, chống dịch tại cơ sở; thường xuyên kiểm tra, tổng hợp báo cáo 

UBND thị xã để theo dõi chỉ đạo. Mọi trường hợp không ký cam kết, vi phạm 

cam kết đều bị xử phạt và buộc tạm ngưng hoạt động. 

- Tuyên truyền vận động người dân khi đi chợ phải đảm bảo các yêu cầu 

phòng chống dịch Covid-19, khuyến khích mang kính chắn giọt bắn, các hộ kinh 

doanh, mua bán tại chợ không giao, nhận hàng trực tiếp, bố trí vách ngăn từng 

sạp bằng nilon hoặc kính để hạn chế lây nhiễm qua giọt bắn, không khí; thường 

xuyên sát khuẩn.   

- Chỉ đạo kiểm tra, giám sát thường xuyên các trường hợp người về địa 

phương, đặc biệt là phát huy vai trò, trách nhiệm của các Tổ Covid cộng đồng tại 

các khóm, ấp trong việc theo dõi, giám sát chặt chẽ, nắm chặt từng trường hợp 

người dân trở về từ vùng có dịch bệnh Covid-19.  

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trong trạng thái bình thường mới trên địa bàn thị xã Ngã Năm./. 

 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- TT. UBND thị xã; 

- Thành viên BCĐ thị xã; 

- Đảng ủy, UBND xã phường; 

- Lưu VT, VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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