
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Số:1308/UBND-KGVX 

V/v tiếp tục tăng cường kiểm 

soát chặt chẽ việc nhập cảnh trái 

phép qua đường mòn, lối mở 

trên các tuyến biên giới 

An Giang, ngày 14  tháng 12 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; 

- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị, thành phố. 

 

 

Hiện nay, cả nước chuẩn bị chào đón năm mới 2021 và Tết cổ truyền dân 

tộc, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại Campuchia, đặc 

biệt là tỉnh Kandal tiếp giáp với tỉnh An Giang; về việc này, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân (UBND) tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, UBND các huyện Tri Tôn, 

Tịnh Biên, An Phú, thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu tiếp tục tập trung 

thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch tại khu vực biên giới; tổ chức kiểm tra 

chốt chặn 24/24; tăng cường kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở không để 

các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Nếu cá nhân, đơn vị để xảy ra 

dịch bệnh CODID-19 trên địa bàn thì cá nhân, lãnh đạo đơn vị đó và Chủ tịch 

UBND các huyện, thị xã, thành phố phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ 

tịch UBND tỉnh. 

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên tuyên truyền, 

vận động quần chúng nhân dân phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép trong 

cộng đồng, báo ngay cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly, điều tra dịch 

tễ, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng 

dẫn của Bộ Y tế. 

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm quy trình phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 tại các khu cách ly tập trung; phối phợp với Sở Y tế 

lấy mẫu xét nghiệm kịp thời đúng quy định cả về đối tượng cách ly và khung tiếp 

nhận tại khu cách ly tập trung. 

4. Giao Sở Y tế: 

 - Chỉ đạo Giám đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khẩn trương rà soát, 

củng cố và thực hiện nghiêm các quy định về các biện pháp phòng và kiểm soát 



 
 

lây nhiễm dịch bệnh đã ban hành. Tuyệt đối không để xảy ra tình hình dịch bệnh 

bùng phát tại bất kỳ cơ sở y tế nào trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường các biện pháp sàng lọc, chỉ định xét nghiệm sớm SARS-CoV-

2 đối với người bệnh, nhân viên y tế có biểu hiện nghi ngờ, kể cả trường hợp có 

tiền sử dịch tễ chưa rõ ràng để phát hiện sớm ca bệnh, cách ly kịp thời. Tuyệt đối 

không để tình trạng phát hiện muộn ca bệnh. 

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

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 

- Phòng: KGVX, TH; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

               Nguyễn Thanh Bình 
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