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TỈNH AN GIANG 

 

Số: 88 /UBND-KGVX 
V/v tăng cường công tác phòng, 

chống dịch bệnh viêm dường hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
An Giang, ngày  26  tháng 01 năm 2020 

  

   Kính gửi:  

- Sở Y tế; 

- Các Sở, ban ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
          

  

 Thực hiện Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm dường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút Corona gây ra và tình hình diễn biến dịch phức tạp; tiếp theo 

Công văn số 78/UBND-KGVX ngày 20/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

 1. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Đội biên phòng tỉnh và các Sở, 

ngành liên quan tổ chức kiểm soát chặt chẽ hành khách nhập cảnh tại các cửa 

khẩu (đường bộ, đường thủy), nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc 

bệnh tổ chức cách ly, quản lý kịp thời; có các phương án đáp ứng hiệu quả 

phù hợp với tình hình dịch bệnh. 

  2. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ phối hợp với Sở Y tế để 

cung cấp thông tin và khuyến cáo các công dân trong tỉnh không nên đến các 

khu vực đang có dịch khi không cần thiết. 

 3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện 

quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh theo chỉ đạo của Sở Y tế; bảo đảm 

cung cấp đủ thuốc, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, kinh phí cho các hoạt 

động phòng, chống dịch trên địa bàn. 

  Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- CT và PCT UBND tỉnh; 

- CVP và PCVP Mã Lan Xuân; 

- Phòng: KGVX, TH; 

- Lưu: HCTC. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

   

     

   

 

Lê Văn Phước 
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