
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số:         /SYT-KHTC 

V/v đảm bảo thực hiện công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 

đối với thành viên tham gia đón 

công dân về An Giang 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       An Giang, ngày        tháng 9 năm 2021 

 

 

Kính gửi:     

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang; 

- Các sở, ban ngành; 

- Tỉnh đoàn An Giang; 

- Hiệp hội vận tải ô tô An Giang; 

- Công ty cổ phần xe khách Phương Trang FUTA Bus Line. 

 

Căn cứ Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban đón công dân 

tỉnh An Giang đang sinh sống tại các tỉnh, thành có dịch bệnh COVID-19 đang 

diễn biến phức tạp trở về địa phương; 

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-BTC ngày 15/9/2021 của Ban Tổ chức đón công 

dân tỉnh An Giang; 

Căn cứ Báo cáo số 04/BC-BTC ngày 21/9/2021 của Ban Tổ chức đón công 

dân tỉnh An Giang về việc triển khai Kế hoạch đón công dân tỉnh An Giang đến 

ngày 21/9/2021; 

Nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo an 

toàn sức khỏe cho các thành viên tham gia đoàn công tác đón công dân về An 

Giang, Sở Y tế đề nghị các thành viên tham gia thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tất cả các thành viên tham gia đoàn công tác đón công dân được xét 

nghiệm SAR-CoV-2 bằng test nhanh trước khi làm nhiệm vụ. Khi về tự theo dõi 

sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày kết thúc nhiệm vụ, luôn thực 

hiện Thông điệp 5K và thực hiện xét nghiệm RT-PCR 03 lần vào ngày đầu, ngày 

thứ 3 và ngày thứ 7. 

2. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 

SAR-CoV-2 bằng test nhanh và phương pháp RT-PCR cho tất cả thành viên tham 

gia đoàn công tác đón công dân.  

Trân trọng kính chào./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm nghiệm DP, MP; 

- BV Sản Nhi, BV Tim Mạch, BVĐKTTAG; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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Trần Quang Hiền 
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