
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Số: 1105/UBND-KGVX 

V/v tăng cường phòng, chống 

dịch COVID-19 

             An Giang, ngày 21 tháng 10 năm 2020 

 

Kính gửi:   

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

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

 

Thực hiện Công văn số 8627/VPCP-KGVX ngày 14 tháng 10 năm 2020 

của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, 

đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm các 

nội dung công việc sau: 

1. Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, tuyệt đối 

không lơ là chủ quan; tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ tại Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2020, Công văn 

số 988/UBND-KGVX ngày 18 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh và các văn bản 

có liên quan.  

2. Thực hiện nghiêm ngặt việc khai báo y tế; cách ly và theo dõi y tế sau 

cách ly (đủ ít nhất 28 ngày kể từ ngày nhập cảnh) đối với tất cả những người 

nhập cảnh.  

3. Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ 

đạo tất cả các cơ sở khám chữa bệnh, các Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ 

mồ côi trong tỉnh thực hiện nghiêm ngặt các quy định phòng, chống dịch. Kiên 

quyết dừng hoạt động các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn. 

- Sở Y tế, các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các 

cơ sở (trước hết là các trường học và cơ sở lưu trú) thực hiện nghiêm các hướng 

dẫn và cập nhật trên hệ thống Bản đồ chống dịch COVID-19. Kiên quyết xử lý 

các cơ sở không đảm bảo an toàn.  

- Sở Y tế chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan rà soát, cập nhật các 

hướng dẫn phòng, chống dịch đối với trường học, cơ sở lưu trú, giao thông công 

cộng, nhà máy, công sở v.v. cho phù hợp với tình hình mới.  

- Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thúc đẩy tiến 

độ triển khai khám chữa bệnh từ xa và đăng ký khám bệnh qua mạng.  

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, UBMTTQ tỉnh; 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Phòng: KGVX, TH, TTCBTH; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

   Lê Văn Phước 



 

 

 
 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-10-21T15:01:39+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân tỉnh<ubnd@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




