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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

 

Số: 682  /CT-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
        An Giang, ngày 29 tháng 3 năm 2020 

CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

trong giai đoạn cao điểm 

_________ 

 Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, Chủ 

tịch UBND tỉnh đã ban hành công văn chỉ đạo số 304/UBND-KGVX ngày 

27/3/2020. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh ngày càng gia tăng, đã có 

hiện tượng lây nhiễm đối với cán bộ y tế, xuất hiện lây nhiễm trong cộng 

đồng, nhất là tại một số thành phố lớn; để chủ động kiểm soát, ngăn chặn, ứng 

phó có hiệu quả, tránh sự lây lan của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh nhằm bảo vệ 

tốt sức khỏe, tính mạng của nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:  

 1. Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 

15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện 

đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời chỉ đạo triển khai áp 

dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người từ 00 giờ ngày 28 tháng 3 đến hết 

ngày 15 tháng 4 năm 2020, cụ thể: 

a) Tạm dừng các hoạt động hội nghị, họp, các sự kiện tập trung trên 20 

người (trong 01 phòng); tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để trao đổi 

làm việc, hội họp trực tuyến; đối với các cuộc họp dưới 20 người yêu cầu bố 

trí khoảng cách chỗ ngồi giữa các đại biểu tối thiểu 1,5m và thực hiện các 

biện pháp phòng dịch theo quy định. Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài 

phạm vi công sở và trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối 

thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. 

b) Tạm dừng các nghi lễ tôn giáo, hoạt động tôn giáo tập trung từ 20 

người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. 

c) Tạm dừng hoạt động các dịch vụ văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, 

các cơ sở kinh doanh dịch vụ như: Rạp chiếu phim, nhà hàng ăn uống, tiệc 

cưới, vũ trường, quán bar, chợ đêm, các điểm ăn uống, giải khát vỉa hè, các 

điểm kinh doanh trò chơi điện tử, dịch vụ Internet, Karaoke (kể cả karaoke di 

động), các tụ điểm hát với nhau, cơ sở massage, vật lý trị liệu, cơ sở làm đẹp, 

thẩm mỹ viện, câu lạc bộ thể hình, Gym, Yoga, Bida, câu lạc bộ khiêu vũ, hồ 

bơi, sân bóng đá; các khu điểm tham quan du lịch, khu di tích, bảo tàng, thư 

viện… 
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- Các nhà hàng, quán cà phê, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tạm 

thời thay đổi thói quen kinh doanh, tăng cường hình thức mua mang đi hoặc 

giao hàng tại nhà; yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh không phục vụ quá 10 người 

cùng một lúc, tổ chức khoảng cách giữa các bàn thích hợp và phải tuân thủ 

các quy định về vệ sinh phòng dịch và an toàn thực phầm của ngành chức 

năng. 

- Đối với các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh: Giao 

Sở Công thương chỉ đạo hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ chủ động 

nguồn hàng, không để xảy ra tình trạng thiếu, khan hàng, tăng giá, đảm bảo 

hàng hóa dồi dào đáp ứng nhu cầu của người dân trong tình hình hiện nay đặc 

biệt là thực phẩm và nhu yếu phẩm; đồng thời phối hợp Sở Y tê hướng dẫn 

tuyên truyền cho mọi tiểu thương và người dân thông suốt các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh theo quy định. 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền đến khóm, ấp, cộng đồng dân cư và tăng cường kiểm tra giám sát việc 

thực hiện của địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xem xét xử lý trách nhiệm, 

kỷ luật nghiêm đối với người đứng đầu địa phương để xảy ra tụ tập đông 

người. 

2. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị vận tải, xe buýt, xe khách, 

xe vận chuyển hàng hóa phải thực hiện triệt để việc phòng chống dịch theo 

qui định. 

3. Sở Y tế chỉ đạo phân luồng, phân tuyến khám chữa bệnh, đáp ứng 

nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân, không để tập trung đông người tại các 

khoa khám chữa bệnh.; xây dựng phương án chăm sóc tốt hơn đối với các bác 

sĩ, nhân viên y tế, nhất là đội ngũ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng chống 

dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho đội ngũ y tế có sức chiến đấu lâu 

dài trong mùa dịch. 

- Tham mưu Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư 

y tế, thuốc men, phương tiện, đặc biệt các KIT xét nghiệm nhanh; khẩn 

trương xây dựng phòng xét nghiệm đạt chuẩn (kể cả huy động các cơ sở vật 

chất của các tổ chức doanh nghiệp) để kịp thời đáp ứng hiệu quả công tác 

kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. 

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, 

thành phố biên giới thực hiện công tác kiểm soát, chốt chặn biên giới nghiêm 

ngặt, phân công tuần tra liên tục 24/24 tại các cửa khẩu, kể cả các đường mòn, 

lối mở, đường bộ và đường thủy. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế thông tin kịp thời đầy đủ 

công khai minh bạch về tình hình diễn biến bệnh trên địa bàn tỉnh; tập trung 

thông tin về việc không tụ tập đông người; phối hợp với các nhà mạng viễn  

thông tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch qua tin nhắn sms cho các 
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thuê bao di động, đặc biệt tại các khu cách ly tập trung; đồng thời nhắc nhở, 

hướng dẫn người dân thực hiện khai báo y tế tự nguyện đầy đủ, tăng cường 

giám sát cộng đồng, phát hiện sớm và thông báo kịp thời cho chính quyền địa 

phương các trường hợp nghi mắc bệnh. 

6. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở 

Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế có Kế 

hoạch huy động các khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn làm cơ sở cách ly 

tập trung có thu phí và ưu tiên cách ly người nước ngoài tại các cơ sở này 

(nếu có nhu cầu); thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly tập trung đối với 

người nghi ngờ nhiễm bệnh. 

7. UBMTTQ VN tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể tăng 

cường phối hợp với các cấp chính quyền vận động nhân dân tự giác tuân thủ 

các biện pháp phòng chống dịch; tiếp tục vận động các tổ chức doanh nghiệp 

và nhân dân ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh. 

- Đề nghị Đoàn thanh niên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tích 

cực phối hợp với các ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

trong bố trí lực lượng đoàn viên tham gia công tác phòng chống dịch trên dịa 

bàn tỉnh. 

8. Báo An Giang, Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang và các cơ 

quan thông tin báo chí tuyên truyền đầy đủ Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 

27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và nội dung Chỉ thị này đến các Sở, ban 

ngành, đoàn thể và mọi người dân trong tỉnh thông suốt, thực hiện.   

Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi cả hệ thống chính trị, mọi tầng lớp nhân 

dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là cán bô, công chức, viên chức, người lao động 

gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm tinh thần Chỉ thị này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Sở, Ban ngành, Đoàn thể; 

- UBND huyện, thị, thành phố; 

- TT. TU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- CVP và PCVP Mã Lan Xuân; 

- Phòng: KGVX, TH; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

   

     

   

Nguyễn Thanh Bình 
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