
 

 

V/v hỗ trợ phương tiện tham gia 

phòng, chống dịch COVID-19 

 

Kính gửi:  

- Công ty TNHH MTV Phà An Giang; 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch  

   các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện kế hoạch số 2521/KH-BCĐ, ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kế hoạch thực hiện công tác xét 

nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh An Giang; 

Triển khai kế hoạch trên, Sở Y tế Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh được giao nhiệm vụ hỗ trợ các địa phương thực 

hiện xét nghiệm diện rộng trong cộng đồng. 

Để việc hỗ trợ các địa phương được nhanh chóng, thuận lợi. Sở Y tế An 

Giang đề nghị quý đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho các xe của Công ty Cổ phần 

xe khách Phương Trang được qua các bến phà và qua các chốt kiểm soát dịch đóng 

trên địa bàn tỉnh để di chuyển đến nơi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch khẩn 

cấp trong tình hình hiện nay. 

  Lưu ý: Các xe khi di chuyển đều có dán bảng “ĐOÀN CÔNG TÁC SỞ Y 

TẾ AN GIANG THAM GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19”  

Rất mong sự hỗ trợ của quí đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
  - Như trên; 

  - Lưu: VT-NVY. 

 

 

                          GIÁM ĐỐC 

 

 

         

    

 

 

 

                       Trần Quang Hiền 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc 

 

Số:          /SYT-NVY 
       An Giang, ngày 28 tháng 9 năm 2021 
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