
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Số: 418 /UBND-KGVX 

V/v thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 

trong giai đoạn mới 

An Giang, ngày 23  tháng 4 năm 2020 

Kính gửi: 

- Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; 

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

Thực hiện kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch 

Covid-19 chiều 22/4/2020, theo đó, An Giang thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có 

nguy cơ thấp. Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, 

ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch trong giai đoạn mới như sau:  

1. Cần tuyên truyền cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

và nhân dân chấp nhận tình trạng sống trong trạng thái có dịch, xem đây là trạng 

thái bình thường mới trong bối cảnh chưa có vắc xin và thuốc đặc trị, chuyển sang 

giai đoạn chống dịch lâu dài hơn, căn cơ hơn cùng với nhiệm vụ tập trung phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương. Yêu cầu Thủ trưởng các cấp, các ngành căn cứ 

chức năng nhiệm vụ của đơn vị xây dựng giải pháp phòng, chống dịch phù hợp, 

ngăn chặn quyết liệt, không để dịch xảy ra trên địa bàn.  

- Tiếp tục thực hiện triệt để việc đeo khẩu trang khi ra ngoài và tham gia các 

hoạt động cộng đồng, hạn chế tập trung đông người; thường xuyên rửa tay bằng xà 

phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế đi ra ngoài khi không thật sự cần thiết; 

đề cao cách ứng xử văn minh nơi công cộng như xếp hàng, giữ khoảng cách trong 

tiếp xúc giữa người với người. Người có dấu hiệu ốm, sốt thì nên ở nhà, không đến 

cơ quan, công sở, đơn vị, trường học và nơi công cộng; đồng thời khai báo với cơ 

sở y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời. 

- Cần bảo đảm an ninh trật tự, không tổ chức tiệc tùng, ăn uống tập trung 

đông người. Đối với người dân khi đi từ nơi khác về hoặc có người nơi khác đến 

thì phải đăng ký với chính quyền địa phương về tạm trú để nắm thông tin và thực 

hiện khai báo y tế. 

2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi mặt đời sống xã hội 

như khám chữa bệnh, làm việc, học tập trực tuyến, bán hàng online, thanh toán 

không dùng tiền mặt, thực hiện thủ tục hành chính.  



 
 

3. Giao Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh xây dựng các bộ quy tắc phòng, chống 

dịch đối với các loại hình sản xuất kinh doanh, trường học, nhất là đơn vị, doanh 

nghiệp, khu công nghiệp có nhiều lao động, nhiều người sinh hoạt, không được để 

môi trường dễ lây nhiễm. Nếu cơ sở kinh doanh, đơn vị nào không đáp ứng được 

hoặc không đủ điều kiện thì cơ sở đó phải tạm dừng hoặc đóng cửa. 

4. Tạm dừng các loại hình kinh doanh dịch vụ bao gồm: Rạp chiếu phim, 

quán bar, chợ đêm, các trò chơi điện tử, Internet, Karaoke (kể cả Karaoke di động), 

tụ điểm hát với nhau, cơ sở mát xa, xông hơi thẩm mỹ, làm đẹp; các sự kiện văn 

hóa, thể thao, lễ hội tập trung đông người; các khu, điểm du lịch, di tích, bảo tàng, 

thư viện trong tỉnh.  

- Tạm dừng các lễ hội, hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tập trung quá 20 người.  

- Đối với loại hình kinh doanh nhà hàng, quán cà phê, các điểm ăn uống: 

Giao người đứng đầu các cơ sở kinh doanh kiểm soát và thực hiện nghiêm các biện 

pháp chống dịch như bố trí các bàn ăn thông thoáng, giữ khoảng cách tối thiểu 2m 

giữa người với người, bố trí đầy đủ các dung dịch vệ sinh bàn tay và thường xuyên 

vệ sinh nơi kinh doanh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Khuyến khích các loại 

hình mua bán trực tuyến, bán hàng mang đi, giao hàng tận nơi. 

Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND xã, 

phường, thị trấn tổ chức kiểm tra đột xuất các đơn vị kinh doanh ăn uống có dấu 

hiệu vi phạm để kịp thời nhắc nhở và xử lý nghiêm khi tiếp tục cố tình vi phạm. 

5. Yêu cầu Sở Giao thông vận tải: 

a) Đối với hoạt động vận tải hành khách đường bộ nội tỉnh: 

Đối với xe buýt và xe khách tuyến cố định nội tỉnh được hoạt động không 

quá 50% số chuyến theo biểu đồ; xe taxi và xe hợp đồng chỉ được hoạt động trong 

phạm vi tỉnh An Giang. Các xe khi hoạt động đảm bảo chở tối đa không quá 50% 

số ghế nhưng không quá 20 người (kể cả tài xế và phụ xe) đối với những xe từ 40 

ghế trở lên. 

- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách phải đeo khẩu trang, rửa 

tay bằng nước xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn trước khi lên xe và khai báo y tế 

theo quy định. Bố trí hành khách ngồi xen kẽ giữa các hàng ghế, không bố trí ngồi 

gần nhau với khoảng cách an toàn. Phải thực hiện tẩy rửa, khử trùng xe trước và 

sau khi đón, trả khách. 

- Thường xuyên tuyên truyền và thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải. Từ chối vận chuyển khi hành 

khách không đeo khẩu trang, không giữ đúng khoảng cách an toàn tối thiểu theo 

quy định.  



 
 

- Giao cho tài xế ghi lại các thông tin của hành khách đi trên xe (Nội dung 

thông tin: Họ và tên, địa chỉ cư trú, số điện thoại liên hệ, lịch sử đi lại (điểm đi, 

điểm đến), đồng thời lưu trữ gửi về đơn vị quản lý tổng hợp để cung cấp cho cơ 

quan Y tế khi có yêu cầu. 

Thời gian áp dụng: Từ ngày 23/4/2020 cho đến khi có văn bản chỉ đạo mới 

của Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Đối với hoạt động vận tải hành khách đường bộ liên tỉnh: Yêu cầu Sở 

Giao thông vận tải khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức phương tiện giao thông 

hoạt động theo đúng hướng dẫn của của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 

3864/BGTVT-VT ngày 22/4/2020. 

6. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Xây dựng 

kế hoạch và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức cho học sinh khối lớp 9, khối lớp 

12 đi học trở lại vào ngày 27/4/2020; học sinh các khối lớp còn lại của bậc phổ 

thông sẽ học vào ngày 04/5/2020. Riêng học sinh mầm non đi học vào ngày 

11/5/2020; phối hợp với ngành Y tế tiếp tục vệ sinh, tiêu độc khử trùng nhiều lần 

trường học, lớp học, trang thiết bị phục vụ học tập… đảm bảo an toàn vệ sinh môi 

trường khi học sinh, học viên đi học trở lại (đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo phối 

hợp với UBND các huyện, thị xã vùng biên giới có kế hoạch tổ chức học tập cụ thể 

đối với học sinh vùng biên giới). 

7. Đối với tình hình xuất nhập cảnh tại biên giới: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh tăng cường kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, siết chặt đường mòn, lối mở. 

Tiếp tục duy trì các biện pháp tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh, chưa cho người 

nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua các cửa khẩu, theo Thông báo số 118/TB-

VPCP ngàyy 21/3/2020 của Văn phòng Chính phủ. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh; 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Phòng: KGVX, TH, TTCBTH; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

Dk  

 

Nguyễn Thanh Bình 
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