
Kính gửi: 

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

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

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước đang diễn biến rất phức 

tạp, dịch bệnh bùng phát mạnh, nhanh trên diện rộng, khó kiểm soát, nhất là 

Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, 

trong đó có tỉnh An Giang (huyện An Phú). Để kiểm soát tốt nguy cơ xâm nhập, 

lây lan dịch bệnh trong tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu 

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị 

xã, thành phố nghiêm túc thực hiện các nội dung sau: 

1. Các cấp ủy, chính quyền tăng cường chỉ đạo các lực lượng tổ chức chốt 

chặn, kiểm soát, yêu cầu thực hiện khai báo y tế trung thực tại các điểm tiếp giáp 

vào địa phận An Giang; tổ chức tuyên truyền, phát loa thường xuyên tại các chốt 

chặn và tại các xã, phường, thị trấn, tổ, khóm, ấp trong tỉnh quán triệt Thông báo 

số 10/TB-BCĐ ngày 03/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

cấp tỉnh về thực hiện nghiêm khai báo y tế để đảm bảo an toàn phòng, chống 

dịch COVID-19 trong tỉnh. 

2. Giao Sở Thông tin – Truyền thông chỉ đạo Báo, Đài và các cơ quan 

thông tin đại chúng trong tỉnh thường xuyên tuyên truyền, quán triệt Thông báo 

số 10/TB-BCĐ ngày 03/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

cấp tỉnh để mọi người dân được biết và nghiêm túc thực hiện. 

3. Những người làm việc, phải thường xuyên đi về tại các địa phương 

đang có dịch tiếp giáp với tỉnh An Giang, khuyến cáo không nên qua lại các địa 

bàn trọng điểm đang có dịch, trừ các trường hợp thực sự cần thiết. Giao Thủ 

trưởng đơn vị, Chủ tịch UBND các cấp và các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất 

kinh doanh có trách nhiệm quản lý chặt chẽ các công chức, viên chức, người lao 

động thuộc nhóm đối tượng vừa nêu; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là đối 

với các trường hợp đi về từ vùng dịch, địa phương đang có dịch mà không khai 

báo y tế trung thực, gây bùng dịch trong công sở, đơn vị sản xuất kinh doanh, 

lây lan ra cộng đồng. Tùy từng mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý theo quy định của 

pháp luật.  

4. Giao Sở Giao thông – Vận tải, phối hợp với các đơn vị có liên quan 

khẩn trương tham mưu đề xuất các biện pháp quản lý đối với giao thông thủy 

(đò ngang, bến phà) qua lại các địa bàn trọng điểm dịch COVID-19, đảm bảo 

các quy định về phòng, chống dịch.  

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH AN GIANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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An Giang, ngày  03  tháng 7 năm 2021 Số: 643/UBND-KGVX 

V/v tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19  

trong tỉnh 
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Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 

cấp tỉnh yêu cầu các đơn vị có liên quan biết, tổ chức thực hiện./.            

        

Nơi nhận: 
- TT.TU, UBND tỉnh; 

- BCĐ PC dịch cấp tỉnh; 

- Các doanh nghiệp; 

- Lãnh đạo VP.TU, UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Phòng: KGVX,TH,TTCBTH; 

- Lưu: VT. 
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