
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Số: 533/UBND-KGVX 

V/v thực hiện Thông báo số 

182/TB-VPCP tại cuộc họp 

Thường trực Chính phủ về 

phòng, chống dịch COVID-19  

An Giang, ngày 18 tháng 5 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 182/TB-VPCP ngày 15/5/2020 của Văn phòng Chính 

phủ về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 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, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố 

tập trung thực hiện các nội dung công việc sau:  

1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các cấp không được chủ quan, lơ là 

công tác phòng, chống dịch, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, các đô thị lớn, đông 

dân cư; phải bảo đảm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, quyết không 

để dịch bệnh quay trở lại. Tiếp tục thực hiện các biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang 

ở nơi công cộng và trên phương tiện hành khách công cộng đông người, rửa tay, bảo 

đảm vệ sinh cá nhân khi tiếp xúc ở nơi đông người. 

2. Tiếp tục ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài; chưa mở cửa du lịch 

quốc tế.  

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, UBND huyện, thị xã, thành phố và các đơn 

vị liên quan tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường 

mòn, lối mở, đường thủy trên các tuyến biên giới; thực hiện nghiêm việc cách ly tập 

trung đôi với mọi trường hợp nhập cảnh, không để lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng. 

Các trường hợp là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản 

lý doanh nghiệp, công chức thực hiện công vụ, sinh viên nước ngoài học tập tại Việt 

Nam được tạo điều kiện nhập cảnh nhưng phải thực hiện cách ly phù hợp. 

3. Xử lý nghiêm các trường hợp tung tin thất thiệt liên quan đến phòng, chống 

dịch bệnh. 

4. Các Sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn 

phòng, chống dịch bệnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt chú ý quản lý 

tốt, tạo thuận lợi nhưng bảo đảm chặt chẽ trong thực hiện cách ly y tế đối với các 

chuyên gia, công nhân tay nghề cao, nhà quản lý được nhập cảnh. 



 
 

5. Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện gói 

an sinh xã hội theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ, bảo đảm đúng đối tượng, 

chống thất thoát, trục lợi chính sách. Đại diện chính quyền không được ép người dân ký 

đơn từ chối nhận hỗ trợ, nếu phát hiện phải xử lý nghiêm. 

6. Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất kinh doanh, xúc tiến, thu hút đầu tư, 

xuất nhập khẩu để thực hiện tốt mục tiêu kép vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội 

vừa phòng, chống dịch hiệu quả trong điều kiện bình thường mới. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 tỉnh tình hình vận động Quỹ COVID-19 và sử dụng, phân bổ các 

khoản kinh phí ủng hộ cho phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong thời 

gian qua; đồng thời phối hợp với Sở Y tế và Sở Tài chính đề xuất vận động, sử dụng, 

phân bổ kinh phí công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh theo 

quy định. 

8. Các Sở, ban ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết toán 

bước một việc sử dụng kinh phí phòng, chống dịch, bảo đảm thực hiện theo đúng quy 

định, tránh sai phạm. Giao Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị thực hiện quyết toán theo 

quy định.  

9. Cán bộ y tế và người làm công tác phòng, chống dịch tiếp tục được hưởng các 

chế độ phụ cấp phòng, chống dịch theo quy định. 

10. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tiếp tục hoạt động. Giao Sở Y 

tế tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết công tác phòng, chống dịch; đồng thời phối hợp 

với Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh đề xuất tiêu chí xét khen thưởng các tổ chức, cá 

nhân điển hình, có nhiều thành tích trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua. 

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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