
 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Số: 377/UBND-KGVX 

V/v thực hiện các văn bản chỉ 

đạo của Chính phủ về tăng cường 

phòng chống dịch Covid-19 

     An Giang, ngày  03 tháng 5 năm 2021 

Kính gửi: 

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

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

 

Hiện nay, nước ta đã ghi nhận một số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng 

tại một số tỉnh, thành phố và có nguy cơ lây lan ra các địa phương khác trên cả 

nước, trong điều kiện cả nước đang tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026. Trước diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp, khó lường; thực tế, nhiều 

nơi vẫn còn tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thực hiện chưa nghiêm các 

biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, đặc biệt là giám sát thực hiện quy 

định 5K, nhất là việc đeo khẩu trang nơi công cộng, tập trung đông người. 

Thực hiện Thông báo số 82/TB-VPCP ngày 29/4/2021 của Văn phòng 

Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban 

Chỉ đạo tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia về công tác phòng, chống dịch 

COVID-19, Thông báo số 85/TB-VPCP ngày 30/4/2021 của Văn phòng Chính 

phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình 

kiểm tra phòng, chống dịch tại cuộc kiểm tra công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang vào ngày 29/4/2021 và Thông báo số 

89/TB-VPCP ngày 01/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ 

tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch 

COVID-19; Công điện số 583/CĐ-BYT ngày 02/5/2021 của Bộ Y tế về thực 

hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và Công điện số 

570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng 

chống dịch Covid-19; 

Để tiếp tục triển khai nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

trong tỉnh, không để dịch lây lan rộng trong cộng đồng; 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, các tổ chức, cá nhân tiếp tục quán triệt và 

thực hiện nghiêm quan điểm “chống dịch như chống giặc”, đặt lợi ích quốc gia, 

dân tộc, sức khỏe của nhân dân, của cộng đồng lên trước hết, để bình tĩnh, chủ 

động, tích cực và nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống 

dịch theo quy định; trong đó tập trung thực hiện một số nội dung sau:  
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1. Đảm bảo các mục tiêu: (i) vừa phải phòng, chống dịch, khắc phục có 

hiệu quả, vừa phải phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, an 

dân và ổn định chính trị, nhất là các địa phương có đường biên giới với các tỉnh 

bạn Campuchia; (ii) đảm bảo an ninh an toàn cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa 

XV và Hội đồng nhân dân các cấp ngày 23/5/2021; (iii) phấn đấu hoàn thành 

cao nhất các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh 

giao.  

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, các quy 

định, quy chế về phòng, chống dịch của Bộ Y tế và của Tỉnh ủy, Chủ tịch 

UBND tỉnh về các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Mọi trường 

hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm 

các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch phải được xác định trách nhiệm tập 

thể và cá nhân để xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật của 

Nhà nước. 

3. Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự 

tỉnh, Công an tỉnh và các lực lượng có liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, 

xả thân, cống hiến vì danh dự, nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý, vì lợi ích quốc 

gia, dân tộc, sức khỏe cộng đồng, vì hạnh phúc của nhân dân; đảm bảo lực 

lượng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nhất là trong công tác quản lý nhập cảnh; tổ 

chức chốt chặn 24/24, đặc biệt là các đường mòn, lối mở, đường thủy; ngăn 

chặn triệt để các trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới. 

- Khẩn trương rà soát, điều chỉnh các kịch bản trong Kế hoạch 99/KH-

UBND của UBND tỉnh để chủ động, kịp thời tham mưu UBND tỉnh điều hành 

hiệu quả các tình huống phòng chống dịch trên tuyến biên giới. 

   4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan 

và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát các cơ sở cách ly tập 

trung do quân đội quản lý, có phương án sẵn sàng cho tình huống có 1.000 

người nghi mắc bệnh; sẵn sàng đáp ứng tình huống khi dịch bùng phát. 

- Tăng cường giám sát, kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, thủ tục và quy 

định về cách ly bắt buộc tại các khu cách ly tập trung trong tỉnh; khẩn trương lắp 

đặt camera giám sát tại các khu cách ly tập trung; thực hiện tốt chức năng quản 

lý các khu cách ly tập trung trong tỉnh; tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong 

các khu cách ly và lây lan ra cộng đồng; đảm bảo an toàn cho lực lượng làm 

nhiệm vụ tại khu cách ly. 

- Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật, kịp thời 

công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

 5. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và Hội 

Khmer-Việt Nam tại Campuchia tiếp tục vận động bà con người Việt Nam ở 

nước ngoài, trong thời điểm dịch bệnh cố gắng, hạn chế di chuyển và ở lại, tuân 

thủ quy định các biện pháp phòng, chống dịch của nước sở tại. Trường hợp bắt 

buộc phải về nước thì bà con về theo con đường hợp pháp và phải tuân thủ các 

quy định phòng, chống dịch của Việt Nam.  
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   6. Công an tỉnh: 

a) Tiếp tục chỉ đạo cơ quan Công an địa phương quản lý chặt công tác quản 

lý tạm trú, tạm vắng và cư trú tại địa phương. 

b) Thường xuyên kiểm tra, rà soát, xử lý người nước ngoài đến cư trú, tạm 

trú bất hợp pháp trên địa bàn, quản lý chặt chẽ người nước ngoài được phép làm 

việc, lưu trú tại địa phương; xử lý nghiêm, kiên quyết khởi tố các tổ chức, cá 

nhân đưa người xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh. 

   7. Bí thư cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc 

và các đoàn thể tại địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, động 

viên tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân để tập trung cho việc phòng chống dịch 

hiệu quả. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; căn cứ tình hình thực tế tại địa 

phương, chủ động xây dựng kịch bản phòng chống dịch phù hợp và chịu trách 

nhiệm về các giải pháp phòng chống dịch của địa phương mình, không để xảy ra 

mầm bệnh xâm nhập vào địa bàn dưới bất kỳ hình thức nào mà không có kiểm 

soát do lỗi chủ quan. 

   8. Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo: 

a) Tạm dừng một số dịch vụ không thực sự cần thiết (quán bar, karaoke, 

vũ trường, phòng game, cơ sở mát-xa, rạp chiếu phim) có nguy cơ cao lây lan 

dịch COVID-19 kể từ 0 giờ ngày 04/5/2021 cho đến khi có thông báo mới. 

Riêng các cơ sở ăn uống, chợ đêm, phố đi bộ phải áp dụng triệt để giải pháp 5K 

của Bộ Y tế (khẩu trang, khoảng cách, không tập trung, khử khuẩn, khai báo y 

tế). Trường hợp các chủ cơ sở kinh doanh ăn uống cố tình vi phạm, yêu cầu 

chính quyền địa phương xử phạt nghiêm và rút giấy phép kinh doanh, mua bán. 

b) Hạn chế các hoạt động tập trung đông người không cần thiết (lễ hội, sự 

kiện văn hóa địa phương, lễ hội tôn giáo, dân tộc) giao cấp ủy, chính quyền căn 

cứ tình hình thực tế địa phương xem xét, quyết định; trường hợp cho phép tổ 

chức, tự chịu trách nhiệm và phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định, đặc biệt phải đeo 

khẩu trang khi đi ra ngoài và tại nơi công cộng. 

Riêng đối với Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam sắp đến, yêu cầu UBND 

Thành phố Châu Đốc xây dựng Kế hoạch cụ thể, chỉ tổ chức phần Lễ, không tổ 

chức phần Hội, qui mô gọn nhẹ, triệt để áp dụng đeo khẩu trang, khoảng cách 

khi tổ chức Lễ và chịu trách nhiệm đảm bảo các quy định phòng chống dịch theo 

đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. 

c) Các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc siết chặt việc 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các đơn vị, cơ sở trên địa bàn, đặc 

biệt tại các cơ sở y tế, trường học, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, bến tàu, bến xe, 

các địa điểm công cộng tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông 

công cộng, các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp; khu du lịch, khách sạn, cơ 

sở lưu trú, cơ sở thờ tự của tôn giáo và các sự kiện tập trung đông người... ; xử 

phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, các vi phạm 
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của chủ cơ sở kinh doanh ăn uống không đảm bảo công tác phòng chống dịch 

theo quy định. 

d) Báo cáo kết quả kiểm tra, xử phạt hàng ngày và có lũy kế về Sở Y tế - 

cơ quan Thường trực phòng chống dịch để tổng hợp, lũy kế, báo cáo Chủ tịch 

UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo theo quy định. 

9. Sở Y tế khẩn trương thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21/NQ-CP 

ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; 

đẩy nhanh tiến độ phân bổ, tổ chức tiêm vắc xin hoàn thành trước ngày 

10/5/2021 và công bố trên thông tin đại chúng để cho nhân dân biết và giám sát.  

- Rà soát các phương án, kịch bản và chuẩn bị sẵn sàng mọi mặt (theo 

phương châm 4 tại chỗ) ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, kể 

cả tình huống xấu; kịp thời tham mưu Trưởng Ban chỉ đạo điều hành các giải 

pháp phòng, chống dịch hiệu quả trong tình hình mới. 

- Tăng cường sàng lọc, giám sát nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi 

nhiễm, có nguy cơ cao nhiễm bệnh, nhất là trong cư dân trên tuyến biên giới và 

các lực lượng tuyến đầu chống dịch. 

- Rà soát các cơ sở điều trị, bảo đảm đủ vật tư, trang thiết bị phòng, chống 

dịch cho các tình huống nhiều người mắc bệnh với nhiều mức độ; báo cáo cấp 

có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

10. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan báo đài tăng cường công tác 

tuyên truyền, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác nhưng cũng không gây tâm 

lý hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh, nhất là gây mất ổn định và hoảng loạn trong 

xã hội. 

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 tỉnh, UBMTTQ tỉnh; 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Phòng: KGVX, TH, TTCBTH; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Thanh Bình 

 
 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-03T13:03:52+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân tỉnh<ubnd@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




