
UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Số:  326/TB-VPUBND An Giang, ngày  27  tháng 7 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình 

tại buổi họp tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19  

trên địa bàn tỉnh 

 
 

Ngày 26 tháng 7 năm 2021, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình - Trưởng ban Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, 

chống dịch COVID-19 tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến về tăng cường các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.  

Thành phần tham dự cuộc họp gồm:  

- Điểm cầu tỉnh: Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp 

tỉnh theo Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của UBND tỉnh An 

Giang. 

- Điểm cầu huyện: Bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; thành viên BCĐ 

phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND, Trưởng 

Công an và Trưởng Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn. 

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Y tế báo cáo tình hình dịch bệnh 

COVID-19 trong tỉnh và công tác phòng, chống dịch COVID-19, các giải pháp và 

định hướng trong thời gian tới; Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo công tác chuẩn bị 

kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp và ý kiến 

phát biểu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước - Phó Trưởng ban Thường 

trực BCĐ cấp tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình - Trưởng ban BCĐ 

tỉnh kết luận như sau: 

Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên 

địa bàn tỉnh thực hiện chưa nghiêm, biểu hiện thông qua việc người dân vẫn còn di 

chuyển nhiều trên đường, địa phương chưa có giải pháp quản lý chặt chẽ những 

trường hợp ra đường không thực sự cần thiết, các cửa hàng không thiết yếu vẫn còn 

hoạt động, công tác quản lý, kiểm soát người ra vào các khu chợ truyền thống chưa 

nghiêm, chưa chặt chẽ; việc quản lý người dân tại các địa bàn khóm, ấp, khu dân cư 

còn khá lỏng lẻo; một số địa phương chưa nắm sát được đối tượng từ bên ngoài vào 

địa phương mình hay người trở về từ ngoài tỉnh. 

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, Chủ tịch UBND 

tỉnh Nguyễn Thanh Bình - Trưởng ban BCĐ tỉnh yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị 

xã, thành phố: 

- Thực hiện nghiêm Thông báo số 324/TB-VPUBND ngày 24/7/2021 của 

Văn phòng UBND tỉnh việc kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn 

Thanh Bình tại buổi họp tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19  

trên địa bàn tỉnh.  
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- Tăng cường thực hiện quyết liệt công tác tầm soát bằng xét nghiệm nhanh, 

PCR mẫu gộp tại các vùng, đối tượng có nguy cơ, nguy cơ cao, bóc tách toàn bộ F0 

ra khỏi cộng đồng; đồng thời kiểm soát chặt chẽ nguồn lây nhiễm từ bên ngoài; 

khẩn trương thực hiện đồng bộ cả hai mục tiêu trên sẽ giúp tỉnh kiểm soát tốt, ngăn 

chặn và đẩy lùi dịch bệnh thành công. 

- Đối với các cơ quan nhà nước, giảm số lượng cán bộ, công chức, viên chức, 

người làm việc tại cơ quan dưới 50%, người ở nhà phải làm việc trực tuyến và 

không tự ý ra ngoài khi không thực sự cần thiết. 

2. UBND huyện, thị xã, thành phố: 

- Tăng cường các biện pháp tiếp tục siết chặt, quản lý nghiêm các tiểu thương 

và người dân ra vào các khu chợ truyền thống; phải thực hiện triệt để việc giãn 

cách, giảm quy mô mua bán trong chợ, chỉ mua bán các mặt hàng thiết yếu (thực 

phẩm và dược phẩm) phục vụ cuộc sống hàng ngày trong thời gian giãn cách.  

- Thành lập các Tổ phòng, chống dịch cộng đồng góp phần vào công tác 

phòng, chống dịch tại các khóm, ấp để nhắc nhở người dân, cũng như phản ảnh đến 

đơn vị có chức năng xử phạt nghiêm các hành vi không tuân thủ các quy định tại 

Chỉ thị 16/CT-TTg.  

- Các địa phương nghiên cứu thay đổi hình thức kiểm soát người dân di 

chuyển trên đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, nếu việc lập chốt 

kiểm soát không hiệu quả, thì chuyển sang thành lập các Tổ tuần tra lưu động để 

kiểm tra xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định trong phòng, chống dịch 

theo quy định tại Chỉ thị 16/CT-TTg, đặc biệt xử phạt khung tối đa đối với các 

hành vi không mang khẩu trang, ra ngoài không có lý do chính đáng. 

- Phối hợp với ngành Giao thông vận tải và các ngành chức năng tăng 

cường kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện từ địa phương khác đến tỉnh, kể cả 

đường bộ lẫn đường thủy; khẩn trương tổ chức xét nghiệm sàng lọc các nhóm đối 

tượng có nguy cơ cao như lái xe đường dài, liên tỉnh; tài công đường thủy, ghe tàu, 

thương lái … để tầm soát phát hiện F0, tách F0 ra khỏi cộng đồng nhằm nhanh 

chóng làm sạch địa bàn, kiểm soát tốt dịch bệnh. 

- Tùy tình hình thực tế của địa phương, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 

thành phố có thể nâng mức kiểm soát cao hơn Chỉ thị 16/CT-TTg, dự báo tình hình, 

chủ động xây dựng kịch bản phòng, chống dịch không để bị động, lúng túng, bất 

ngờ; chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn 

phải kiểm soát, nắm chặt lộ trình của người đi về từ các địa bàn khác, các trường 

hợp người dân về từ vùng dịch, các đối tượng mua bán trên địa bàn.  

- Chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế khẩn trương 

chuẩn bị thêm các khu cách ly tập trung đảm bảo đủ cơ sở vật chất, hệ thống xử lý 

rác thải và nhà vệ sinh. Khi thực hiện cách ly tập trung phải có sự phân luồng, kiểm 

soát chặt chẽ, phân loại đối tượng F1 có nguy cơ cao (thành F0), thực hiện cách ly 

riêng với các F1 có nguy cơ thấp hơn để tránh lây nhiễm chéo….; đồng thời chủ 

động làm việc với các chủ khách sạn, nhà nghỉ, ký túc xá, khuyến khích tham gia 

thực hiện dịch vụ cách ly tập trung theo yêu cầu; tuy nhiên cơ sở cách ly dịch vụ 

phải được Sở Y tế và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thẩm định, tuân thủ các quy định về 

phòng chống dịch. 
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- Chủ động xây dựng kế hoạch mua sắm thuốc, hóa chất sinh phẩm, vật tư, 

trang thiết bị y tế và phương tiện cần thiết đảm bảo phục vụ kịp thời công tác 

phòng, chống dịch trên địa bàn theo quy định. 

3. Sở Y tế: 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu, đề xuất UBND 

tỉnh bố trí lại các cơ sở cách ly tập trung, bổ sung thêm chức năng thu dung, điều trị 

đối với F0 không triệu chứng và F0 có triệu chứng. 

- Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô 

thị An Giang khẩn trương hoàn thành khu điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại xã 

cần Đăng, huyện Châu thành để sớm đi vào hoạt động. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương triển khai Kế hoạch tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 trong tỉnh theo Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 

08/7/2021 của Bộ Y tế. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông: 

Tăng cường công tác truyền thông, vận động, kêu gọi người dân cùng 

đồng hành thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo 

đúng quy định của Chỉ thi 16/CT-TTg, áp dụng nghiêm biện pháp 5K, không ra 

khỏi nhà khi không thực sự cần thiết; hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện 

nghiêm việc khai báo y tế thông qua các phần mềm ứng  dụng của Bộ Y tế theo quy 

định.  

5. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với huyện An Phú, Tịnh Biên, 

Châu Phú và thành phố Châu Đốc rà soát danh sách học sinh tham gia kỳ thi tốt 

nghiệp THPT đợt 2 năm 2021 để khẩn trương xây dựng phương án cho kỳ thi đạt 

hiệu quả. Tất cả thí sinh và cán bộ coi thi phải được xét nghiệm test nhanh kháng 

nguyên hoặc RT-PCR khi bước vào kỳ thi đợt 2. 

6. Những kiến nghị cụ thể: 

a) Thống nhất thành lập các Tổ: 

- Tổ truy vết, lấy mẫu: Công an, Y tế và địa phương; 

- Tổ xét nghiệm, thu dung điều trị: Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa trung tâm An 

Giang, Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh, CDC-An Giang và các Trung tâm Y tế 

huyện; 

- Tổ quản lý F1, F2: Quân sự và địa phương; 

- Tổ mua sắm: Tài chính, Y tế và địa phương; 

- Tổ lưu thông hàng hóa, nông sản: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn, Giao thông Vận tải, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh và 

địa phương; 

- Tổ vận động: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và địa phương; 

- Tổ truyền thông: Thông tin – Truyền thông, Báo, Đài và địa phương. 

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu 

UBND tỉnh thành lập các Tổ nêu trên. 
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b) Thống nhất việc giao ban trực tuyến hằng ngày giữa BCĐ tỉnh và huyện: 

Giao Sở Y tế - Cơ quan thường trực BCĐ tỉnh chủ trì, đề xuất thời gian cuộc họp 

và tổng hợp báo cáo tình hình dịch bệnh cho Trưởng ban BCĐ tỉnh. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến các đơn vị có liên quan được biết và tổ 

chức thực hiện./.  

                            

Nơi nhận:  KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 
- TT. TU, UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ tỉnh; 

- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo VP. TU, UBND tỉnh; 

- Phòng: KGVX, TH, KTTH, KTN, TTCBTH; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT. 

 

 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Mã Lan Xuân 
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