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BCĐ phòng chống dịch Coviđ-19 tinh
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Kính gửi:
- Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện;.
- Phòng Tài chính - Ke hoạch huyện;
- Úy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Căn cứ Công văn số 2715/BCĐ-KGVX ngày 05/9/2021 của Ban chỉ 
đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang về việc thực hiện các biện 
pháp phòng chống dịch sau ngày 05/9/2021 trên địa bàn tỉnh;

Tính đến ngày 07/9/2021, toàn huyện thu hoạch 23.585ha vụ Hè Thu 
đạt 98,87% so với Ke hoạch, xuống giống vụ Thu Đông 9.386ha đạt 83,39% 
so với Ke hoạch; đế tăng cường bảo vệ sản xuất vụ Thu Đông trong tình hình 
phòng chống dịch Covid-19, ủ y  ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị liên 
quan tiếp tục thực hiện Công văn 2710/UBND-NN ngày 17/8/2021 của 
UBND huyện, đồng thời tập trung các nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường kiêm tra, đôn đốc đây nhanh tiến độ xuống giống vụ 
Thu Đông 2021 các xã Phú Thành, Phú Hiệp, lưu ý đặc biệt xã Hòa Lạc.

2. Đối với 15 chốt đường thủy chặn các cửa sông, kênh, rạch liên quan 
đến 14 địa phương đã thực hiện từ ngày 12/8/2021:

- Tiếp tục thực hiện cho đến khi có thông báo mới kế từ ngày văn bản 
này được ban hành; theo đó, UBND các xã, thị trấn liên quan tính toán bố trí 
thẹo hướng giảm số lượng thành viên, ưu tiên dân quân; đảm bảo kiêm soát 
linh hoạt, chặt chẽ... không đế phát sinh, lây lan dịch Covid-19; kiên quyết 
không cho vịt chạy đồng vào địa bàn huyện.

- Giao Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Tổ trưởng Tổ phản ứng 
nhanh tăng cường trách nhiệm trong xử lý các công việc cụ thể đã được giao 
ở mức cao hơn, không đùn đây; kiếm tra chặt chẽ các phương tiện giao thông 
thủy, vịt chạy đông, các đôi tượng ngoài huyện vào địa phương tham gia sản 
xuât nông nghiệp, tạo điêu kiện thuận lợi cho nông dân của địa phương mình 
đi lại trong huỵện, ra ngoài huyện sản xuất nông nghiệp đảm bảo lưu thông 
nông sản và tiến độ sản xuất; phối hợp kịp thời với Tổ phản ứng nhanh 2917 
cấp huyện xử lý các trường hợp vượt thẩm quyền.



- v ề  kinh phí bồi dường các chốt trực:

+ Các xâ liên quan liên hệ phòng Tài chính - Ke hoạch để được hướng 
dẫn chi thanh toán bồi dưỡng trực chốt theo quy định; lập dự toán gửi phòng 
Nông nghiệp và phát triên nông thôn đơt L  tử ngày 12/8/2021 -  05/9/2021, 
chạm nhat15/9/2021.

+ Giao phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổng hợp kinh phí 
của các xã, thị trấn (và biển báo) trình UBND huyện xem xét.

3. Giao trách nhiệm 03 Tổ kiểm tra lưu động theo QĐ số 3006/QĐ- 
UBND ngày 09/8/2021, tăng cường kiểm tra 02 ngày/lượt; phổi hợp chặt chẽ 
với các địa phương kiêm soát cao hơn các phương tiện vận chuyến thủy, bộ, 
vịt chạy đồng theo đúng các quy định.

4. Giao Tô phản ứng nhanh 2971 cấp huyện: tăng cường kiểm tra 
thường xuyên cơ sở, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời các khó khăn trong vận 
chuyên, sản xuất, tiêu thụ đảm bảo phòng chống dịch Covid - 19 chặt chẽ.

n vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực
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