
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Số: 119/UBND-KGVX 
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ngày 17/02/2021 của Văn 

phòng Chính phủ 

     An Giang, ngày 18 tháng 02 năm 2021 

Kính gửi: 

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Thông báo số 28/TB-VPCP ngày 17 tháng 02 năm 2021 của Văn 

phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại 

cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các Bộ và các địa phương 

về phòng, chống dịch COVID-19; Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu 

cầu: 

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, 

thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo: 

a) Tiếp tục thực hiện nghiêm, linh hoạt Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 

tháng 01 năm 2021 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 

và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh; thực hiện chiến dịch phòng, chống dịch hiệu quả 

cả về y tế và kinh tế - xã hội, bảo đảm thực hiện mục tiêu kép. 

b) Dừng, không tổ chức lễ hội, hoạt động, sự kiện có tập trung đông người 

không cần thiết; các hoạt động, sự kiện đã được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt kế hoạch, khi tổ chức chú ý giảm quy mô, giãn cách và thực hiện nghiêm 

các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

c) Tất cả cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu, không tham gia lễ 

hội, không tập trung đông người, không tổ chức liên hoan, họp mặt đầu Xuân. 

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở, ban, ngành, đoàn thể, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố khi đi công tác, nghỉ phép ra ngoài tỉnh phải 

được sự chấp thuận của Thủ trưởng đơn vị; đối với trường hợp đi đến các địa 

phương đang có dịch trong cộng đồng phải có văn bản xin ý kiến của Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

Riêng đối với ngành y tế, không được tổ chức các đoàn đi tham quan, học 

tập kinh nghiệm ngoài tỉnh khi chưa được UBND tỉnh chấp thuận.  

d) Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là bắt buộc đeo khẩu trang nơi 

công cộng, không tụ tập đông người, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, 

chống dịch tại công sở, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ... 

https://luatvietnam.vn/y-te/chi-thi-05-ct-ttg-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-covid-19-197856-d1.html
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Không dừng hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng phải kiểm soát chặt chẽ 

việc bảo đảm an toàn tại các cơ sở sản xuất kinh doanh. Các khu công nghiệp 

tập trung, doanh nghiệp phải có phương án phòng, chống dịch phù hợp khi tiến 

hành hoạt động sản xuất. Thanh tra ngành Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan 

chức năng tăng cường việc thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm, đồng thời tạo điều kiện, không gây ảnh hưởng xấu đến các hoạt động sản 

xuất kinh doanh. 

e) Siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở lưu trú; yêu cầu 

người nhập cảnh thực hiện nghiêm việc khai báo y tế. Huy động các lực lượng 

chức năng, đoàn thể tham gia phòng, chống dịch, tăng cường việc “đi từng ngõ, 

gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để kịp thời phát hiện, áp dụng các biện pháp phù 

hợp đối với các trường hợp có nguy cơ. 

g) Thủ trưởng các đơn vị có Kế hoạch chủ động làm việc trên môi trường 

mạng và các hoạt động trực tuyến khi cần thiết. 

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Y tế và UBND các huyện, thị 

xã, thành phố tiếp tục tổ chức tốt biện pháp cách ly tập trung, quản lý chặt chẽ, 

không để lây nhiễm chéo trong các khu vực cách ly tập trung; đồng thời có 

phương án và chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở bảo đảm cách ly số lượng lớn khi cần 

thiết. 

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an 

tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố biên giới: Tiếp tục tăng cường kiểm 

soát chặt chẽ tất cả các trường hợp nhập cảnh trên các tuyến biên giới đường bộ, 

đường thủy, đường mòn, lối mở; không để lọt các trường hợp nhập cảnh trái 

phép qua biên giới. 

4. Sở Y tế: 

a) Tiếp tục rà soát chặt chẽ, triệt để, thực hiện xét nghiệm đối với các đối 

tượng có nguy cơ đi về từ vùng có dịch, các trường hợp tiếp xúc gần với người 

bệnh, người nhập cảnh trái phép; bố trí nguồn lực cho việc xét nghiệm chủ động 

đối với người làm việc tại các địa điểm có nguy cơ cao (như tại bệnh viện, khu 

cách ly tập trung, khu phong tỏa,...). 

b) Chỉ đạo thường xuyên rà soát, hoàn thiện các quy trình phòng, chống 

dịch đảm bảo chặt chẽ, rõ ràng, có quy trình chuẩn xử lý những ca nghi ngờ 

nhiễm bệnh.  

c) Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét khả năng thực 

hiện dịch vụ xét nghiệm theo yêu cầu, nhà nước và người được xét nghiệm đồng 

chi trả chi phí. 

5. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị 

tốt cơ sở vật chất, đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch theo hướng dẫn của 

ngành y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

không tổ chức các hoạt động tập trung đông người; yêu cầu học sinh, học viên, 

sinh viên mang khẩu trang khi đến trường; chủ động có kế hoạch bố trí học trực 

tuyến khi cần thiết. 
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6. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan Báo, Đài tiếp tục 

truyền thông nâng cao ý thức cảnh giác, không chủ quan, đồng thời không gây 

tâm lý hoang mang, lo lắng quá mức về dịch bệnh. 

7. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, xử 

phạt các vi phạm trong công tác phòng, chống dịch theo Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực y tế; đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị 

xã, thành phố báo cáo kết quả xử phạt các hành vi vi phạm hành chính nêu trên, 

đặc biệt đối với hành vi không mang khẩu trang nơi cộng trong thời gian nghỉ 

Tết nguyên đán vừa qua; báo cáo gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 

22/02/2021 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo yêu cầu.   

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể và 

Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh; 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Phòng: KGVX, TH, TTCBTH; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

   Lê Văn Phước 
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