
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Số:621/UBND-KGVX 

V/v Thực hiện Thông báo số 

203/TB-VPCP ngày 10/6/2020 

của Văn phòng Chính phủ 

 

An Giang, ngày 12 tháng 6 năm 2020 

Kính gửi: 

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

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

 

Thực hiện Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10/6/2020 của Văn phòng 

Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực 

Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ 

trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung 

thực hiện tốt các dung sau: 

1. Tiếp tục phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ xâm nhập dịch bệnh từ nước 

ngoài, kiểm soát chặt chẽ đối với những người nhập cảnh vào Việt Nam về tỉnh, 

thực hiện các biện pháp cách ly phù hợp đối với người nhập cảnh, không để lây 

lan dịch bệnh ra cộng đồng, tuyệt đối không được chủ quan lơ là. 

2. Các dịch vụ vũ trường, karaoke được phép hoạt động trở lại, phải đảm 

bảo an ninh trật tự; phòng chống tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật và 

thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Giao Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra các dịch vụ nêu trên, nếu phát hiện 

vi phạm thì tiến hành thu hồi Giấy phép hoạt động. 

3. Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thị 

xã, thành phố tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện tại các cơ sở cách ly tập trung, cơ 

sở y tế, cơ sở cách ly phù hợp đối với người nhập cảnh, sẵn sàng ứng phó với mọi 

tình huống, không để bị động bất ngờ. 

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan và UBND 

các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tập trung thực hiện chính sách hỗ trợ người 

dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 

09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 492/UBND-

KGVX ngày 09/5/2020. 

5. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực 

hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, 



 
 

đảm bảo an sinh xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-

TTg ngày 04/3/2020, Nghị Quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ và 

Công văn số 229/UBND-TH ngày 10/3/2020, Công văn số 589/UBND-TH ngày 

03/6/2020  của UBND tỉnh. Chủ động cập nhật, triển khai kịp thời các chính sách 

của Nhà nước về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. 

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: 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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