
UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VĂN PHÒNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Số: 71/TB-VPUBND An Giang, ngày 05 tháng 02 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại cuộc họp 

thành viên Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 

 

Ngày 03/02/2020, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

Nguyễn Thanh Bình – Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp về công tác 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra (gọi tắt dịch bệnh nCov). Tham dự cuộc họp gồm lãnh đạo các 

Sở, ban ngành, đoàn thể, các bệnh viên tuyến tỉnh là thành viên Ban Chỉ đạo 

(gọi tắt là BCĐ), Báo An Giang, Đài PT-TH An Giang, Phân xã An Giang.  

Sau khi nghe Giám đốc Sở Y tế trình bày tóm tắt báo cáo tình hình dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và một số biện 

pháp phòng, chống; ý kiến của các thành viên tham gia cuộc họp, Chủ tịch 

UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình – Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận và yêu cầu các 

Sở, ngành, các cơ quan liên quan cần thực hiện các nội dung sau: 

1. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kết luận của 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp trực tuyến ngày 01/02/2020 và các 

văn bản chỉ đạo của Bộ ngành Trung ương; chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy 

tại công văn số 977-CV/TU ngày 31/01/2020 và các văn bản chỉ đạo của 

UBND tỉnh; yêu cầu từng sở, ngành xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện các 

công tác, biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của virus Corona (nCov) gây ra. 

2. Đối với ngành Y tế - cơ quan thường trực: 

- Khẩn trương trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phòng chống dịch 

bệnh nCoV trên địa bàn tỉnh; xây dựng tờ bướm để cung cấp đối với các 

trường học từ bậc mầm non, phổ thông đến các Trường nghề; cung cấp cho 

Hội Nông dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố để tuyên truyền 

trong cộng đồng, dân cư và du khách tại các khu điểm dụ lịch trên địa bàn tỉnh. 

Nội dung tờ bướm cần hướng dẫn đầy đủ, chi tiết về qui trình phòng, chống 

dịch bệnh theo đúng qui trình hướng dẫn của Bộ Y tế để mọi người dân hiểu 

đúng và có giải pháp phòng bệnh hiệu quả cho bản thân, gia đình và cộng 

đồng. 

- Phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, ngành Thông tin và 

Truyền thông, xây dựng chuyên mục Hỏi – đáp về phòng, chống dịch nCoV 

hoặc xen kẻ tổ chức tọa đàm với các chuyên gia ngành Y tế về tình hình diễn 

biến bệnh, cách phòng chống giúp người dân tiếp cận dễ dàng, nhanh chóng, 

chính xác. Nội dung này cần được khẩn trương xây dựng và phát sóng trong 
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khung giờ vàng của Đài để thu hút sự chú ý của người dân và cần tổ chức 

thường xuyên trong thời điểm quan trọng hiện nay. 

- Dự trù đủ các cơ số thuốc, hóa chất phun xịt, vật tư y tế và các thiết bị 

phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; bố trí nhân sự trực theo dõi báo cáo 

thông tin hàng ngày về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh và có tổng hợp 

thông tin hàng ngày báo cáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh.. 

- Các Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện Khu vực tỉnh, Bệnh viện Sản nhi 

cần quán triệt nhận thức phòng chống dịch bệnh nCov, khơi dậy tinh thần y 

đức, trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ trong công tác phòng, chống dịch bệnh 

nCoV; tuy nhiên cũng yêu cầu các Bệnh viện trang bị đầy đủ trang thiết bị để 

đảm bảo an an toàn cho cho đội ngũ nhân viên y tế khi tiếp xúc thăm, khám 

cho bệnh nhân. Khẩn trương triển khai khu vực cách ly theo hướng dẫn của Bộ 

Y tế và Sở Y tế địa phương. 

3. Công an tỉnh 

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, xử lý nghiêm những 

trường hợp những thông tin không chuẩn xác về dịch bệnh, gây mất an ninh 

trật tự và hoang mang dư luận trong nhân dân. 

- Phối hợp các ngành liên quan kiểm tra, thống kê số lượng người có 

thân nhân nước ngoài về quê ăn tết; các lao động nước ngoài, khách du lịch 

nước ngoài và du khách đến từ vùng có dịch cần được ghi thông tin đầy đủ khi 

đến An Giang. 

- Ngành Công an phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

thống kê hiện nay còn bao nhiêu khách nước ngoài và khách Trung Quốc còn ở 

lại các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn tỉnh; nắm rõ lộ trình của các du khách 

đặc biệt du khách Trung Quốc khi đến với An Giang. Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch cũng lưu ý hướng dẫn các cơ sở lưu trú (nhà hàng, khách sạn, nhà 

nghỉ...) ghi đầy đủ thông tin khách du lịch nước ngoài để có giải pháp quản lý 

chặt chẽ: hiện nay các cơ sở lưu trú chỉ ghi quốc tịch của các du khách, việc 

quản lý như vậy rất sơ suất, cần được hướng dẫn và chấn chỉnh kịp thời. 

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp ngành Công an cung 

cấp thông tin quản lý du khách nước ngoài đến An Giang, hướng dẫn khách du 

lịch và các nhà hàng, khách sạn cách phòng, chống dịch bệnh; đồng thời thực 

hiện nghiêm Công điện số 396/CĐ-BVHTTDL ngày 03/02/2020 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

5. Đối với ngành Giáo dục và Đào tạo: 

- Phối hợp Sở Y tế triển khai tờ bướm hướng dẫn đầy đủ, chi tiết về qui 

trình phòng, chống dịch bệnh đến các trường học, từng giáo viên chủ nhiệm và 

đến các phụ huynh, học sinh trong thời gian tạm nghỉ để triển khai công tác 

phòng, chống dịch bệnh (từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020). 

- Các đơn vị trường học, cơ sở nuôi dạy trẻ phải được dán tờ bướm 

hướng dẫn tại các phòng học, cần bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn trong từng 

lớp học và nhà trường, đối với Trường mầm non cần đặc biệt quan tâm vệ sinh 
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đồ chơi chung, cần thiết trong thời điểm này cần hạn chế tối đa việc sử dụng đồ 

chơi dùng chung khi các trẻ đi học lại. 

6. Đối với các sở, ngành, đơn vị liên quan: 

- Ban Tuyên giáo phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo cơ quan báo chí, đài phát 

thanh nắm tình hình và thường xuyên đăng tin bài tuyên truyền thông tin chính 

thống về công tác phòng chống dịch bệnh nCoV trên địa bàn tỉnh. 

- Bộ đội Biên phòng tăng cường công tác kiểm dịch y tế tại các cửa 

khẩu; chốt chặn đường mòn, lối mở; và có báo cáo hàng ngày về tình hình giao 

thương, qua lại biên giới về Ban Chỉ đạo theo qui định. 

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Ban Quản 

lý các khu kinh tế và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm Công điện số 

01/CĐ-LĐTBXH ngày 02/02/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.   

- Yêu cầu Sở Ngoại vụ tạm dừng cấp phép cho việc đoàn ra, đoàn vào, 

cán bộ, công chức viên chức đi du lịch, ra nước ngoài khi không thật sự cần 

thiết. 

- Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí đầy đủ kinh phí và hướng 

dẫn các đơn vị y tế thực hiện việc mua sắm theo qui định để phòng chóng dịch 

bệnh nCov. 

- Yêu cầu các sở, ngành, đơn vị còn lại thực hiện tốt Thông báo kết luận 

số 36/TB-VPUBND ngày 02/02/2020 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn 

Phước tại Hội nghị trực tuyến phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của vi rút Corona gây ra. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các đơn vị có liên quan 

được biết và tổ chức thực hiện./. 

                            

Nơi nhận:  KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 
- VP Chính phủ (để b/c); 

- TT. TU, UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ tỉnh; 

- UBND các huyện, thị, thành phố; 

- Sở CT, BQL Khu KT tỉnh; 

- LĐLĐ tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lãnh đạo VP. TU, UBND tỉnh; 

- Phòng: KGVX, TH; 

- Lưu: HCTC. 

 

 

 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Mã Lan Xuân 
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