
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Số:123/UBND-KGVX 

V/v trao đổi thông tin các 

trường hợp nhập cảnh trái 

phép vào trong nước qua 

đường mòn, lối mở 

An Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2021 

Kính gửi: 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Sở Ngoại vụ; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố biên giới. 

 

 

Ngày 19/02/2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có Công văn 

số 518/UBND-NCPC về việc trao đổi thông tin các trường hợp nhập cảnh trái 

phép vào trong nước qua đường mòn, lối mở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

(UBND) tỉnh An Giang có ý kiến như sau: 

- 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, các đơn vị có liên quan và 

UBND các huyện, thị xã, thành phố biên giới tiếp tục tăng cường quản lý, siết 

chặt biên giới, tổ chức kiểm tra chốt chặn 24/24, nhất là các tuyến đường mòn, 

lối mở; quản lý chặt chẽ các hoạt động nhập cảnh, ngăn chặn triệt để các trường 

hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới. 

- Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với Bộ Chỉ 

huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh, các Sở, ngành Thành phố có 

liên quan thực hiện trao đổi thông tin các trường hợp nhập cảnh trái phép theo 

đường mòn, lối mở vào địa bàn có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại Thành phố Hồ 

Chí Minh hoặc có dấu hiệu di chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh để kịp thời 

phối hợp triển khai các biện pháp truy tìm, truy vết, phòng ngừa, ngăn chặn dịch 

bệnh.  

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 UBND tỉnh; 

- VP UBND TP.HCM; 

- 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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