
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỒNG PHÚ 

Số:            /UBND-VX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đồng Phú, ngày 13 tháng 9 năm 2021 

V/v tạm thời áp dụng biện pháp cách 

ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-

TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa 

bàn xã Tân Tiến, Tân Lập 

            
      Kính gửi:  

   - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

   - UBND các xã, thị trấn. 

  

Ngày 09/9/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3054/UBND-KGVX về việc 

điều chỉnh phân vùng nguy cơ dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; theo đó, xã Tân 

Tiến, huyện Đồng Phú thuộc "vùng xanh" - mức bình thường mới và xã Tân Lập, huyện 

Đồng Phú thuộc "vùng cam" - mức nguy cơ cao. 

Tuy nhiên, ngày 12/9/2021, trên địa bàn xã Tân Tiến xuất hiện chùm ca bệnh 

Covid-19 trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây. Đồng thời, địa bàn xã Tân Lập giáp 

ranh với huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, giáp ranh với xã Tân Tiến và nằm trên 

trục đường ĐT741 với xã Tân Tiến, thị trấn Tân Phú. 

Trước tình hình trên, để chủ động kiểm soát, ngăn ngừa sự lây lan ra diện rộng. 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện tại 

Công văn số 03-CV/BCĐ ngày 13/9/2021 về thực hiện một số biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh liên quan đến các ổ dịch trên địa bàn. 

Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau: 

1. Tạm thời áp dụng biện pháp cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ đối với địa bàn xã Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú. Thời 

gian áp dụng: 07 ngày, kể từ 12 giờ 00 phút, ngày 13/9/2021. 

2. UBND xã Tân Tiến và xã Tân Lập tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp cách 

ly xã hội theo quy định tại Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, UBND huyện. Tuỳ tình hình thực tế và trong 

trường hợp cần thiết, xin ý kiến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện để 

triển khai áp dụng các biện pháp cao hơn Chỉ thị 16/CT-TTg đối với một số khu vực có 

yếu tố dịch tễ nguy cơ rất cao để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy 

định. 

3. Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện, UBND xã Tân Tiến, xã Tân Lập và các 

cơ quan, đơn vị có liên quan tận dụng tối đa thời gian cách ly toàn xã hội trên địa bàn xã 

Tân Tiến, xã Tân Lập để phối hợp tập trung khẩn trương điều tra dịch tễ, truy vết các 

trường hợp có liên quan, khoanh vùng, dập dịch và triển khai lấy mẫu diện rộng để tầm 

soát theo quy định. 

4. Phòng Văn hoá và Thông tin, Đài Truyền thành và Truyền hình huyện, Trung 

tâm Văn hoá và Thể thao huyện theo chức năng, nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền rộng 

rãi trong Nhân dân nội dung tại Công văn này và các quy định về phòng, chống dịch bệnh 

để người dân biết, thực hiện. 

HOẢ TỐC 



 

 

Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể 

huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận:                                 KT.CHỦ TỊCH 

- UBND tỉnh;          PHÓ CHỦ TỊCH 
- Công an tỉnh, Sở Y tế; 

- TTHU, TT.HĐND huyện; 
- CT, các PCT.UBND huyện; 

- Như trên;                                                                                            

- LĐVP, CVVP;                

- Lưu: VT.                                                                                    Nguyễn Thanh Phương                                                             
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