
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 2631/SYT-NVY 

V/v báo cáo tình hình thực hiện 

Công điện số 1099/CĐ-TTg ngày 

22/08/2021 

An Giang, ngày 28  tháng 08 năm 2021 

  Kính gửi: 

       - Sở Công thương; 

       - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

       - Sở Giao thông vận tải; 

       - Công an tỉnh; 

      - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

     

Thực hiện Công văn số 4540/VPUBND-KGVX ngày 27/08/2021 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo về tình hình thực hiện Công điện số 

1099/CĐ-TTg ngày 22/8/2021. Theo đó, Ủy ban nhân dân tinh giao Sở Y tế chủ 

trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện 

tăng cường giãn cách xã hội và các giải pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh 

theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 5883/VPCP-KGVX ngày 

24/8/2021. Để kịp thời tổng hợp các nội dung báo cáo, Sở Y tế đề nghị các đơn vị 

báo cáo các nội dung theo thẩm quyền như sau: 

1. Sở Giao thông vận tải: vấn đề về giao thông, lưu thông hàng hoá. 

2. Sở Công thương: tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: vấn đề bảo đảm lương thực, 

thực phẩm, an sinh xã hội. 

4. Công an tỉnh: tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội. 

5. Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố: diễn biến tư tưởng người dân, dư 

luận khi thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn và các vấn đề nổi cộm (nếu có). 

Báo cáo của quý đơn vị xin gửi về Sở Y tế trước 09 giờ 00 hàng ngày để tổng 

hợp báo cáo về Bộ Y tế trước 10 giờ 00. Rất mong được sự phối hợp của đơn vị./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 
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