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V/v thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 

16/CT-TTg trên phạm vi toàn tỉnh 

An Giang, ngày 19 tháng 7 năm 2021 

Kính gửi: Các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu kinh 

tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh An Giang 

Ngày 17 tháng 7 năm 2021, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Công văn 

số 714/UBND-KGVX về việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-

TTg trên phạm vi toàn tỉnh. Theo đó: mở rộng phạm vi giãn cách xã hội theo 

tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối 

với huyện Thoại Sơn và huyện Tri Tôn, kể từ lúc 0 giờ ngày 19 tháng 7 năm 

2021 đến hết ngày 01 tháng 8 năm 2021; điều chỉnh thời gian thực hiện giãn 

cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của 09 huyện, thị xã, thành phố tại công 

văn số 694/UBND-KGVX ngày 14/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang 

đến hết ngày 01 tháng 8 năm 2021. 

Nhằm tiếp tục đảm bảo sản xuất an toàn trong điều kiện tình hình dịch 

bệnh, Ban Quản lý Khu kinh tế yêu cầu các doanh nghiệp tại các khu công 

nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh An Giang (sau đây gọi chung là 

Doanh nghiệp) nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Tổ chức, triển khai đến toàn bộ Ban giám đốc, cán bộ, công nhân, viên 

chức và người lao động của Doanh nghiệp thực hiện nghiêm nội dung tại Công 

văn số 714/UBND-KGVX về việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 

16/CT-TTg trên phạm vi toàn tỉnh, các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 

được quy định tại Công văn số 694/UBND-KGVX ngày 14/7/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh An Giang về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ, các hướng dẫn thực hiện các quy định phòng, chống 

dịch COVID-19 trong tình hình mới của Ban Quản lý Khu kinh tế (Công văn số 

1391/BQLKKT-VP ngày 14/7/2021 đối với các doanh nghiệp tại khu công 

nghiệp, Công văn số 1395/BQLKKT-VP ngày 14/7/2021 đối với các doanh 

nghiệp tại khu kinh tế cửa khẩu …) và của các cấp thẩm quyền.  

2. Thường xuyên cập nhật và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Y 

tế, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tại địa bàn quản lý và các cấp 

thẩm quyền về việc triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời 

lưu ý: chỉ được phép hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các cơ sở đáp ứng 

yêu cầu quy định về phòng chống dịch. 

3. Yêu cầu các Doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chức năng 

thuộc Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang tuyên truyền sâu rộng cho người lao 
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động trong công tác phòng, chống dịch, gắn với trách nhiệm của các chủ doanh 

nghiệp trong việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch và luôn chấp hành nghiêm 

các quy định, hướng dẫn và chịu sự kiểm tra, giám sát của các cấp chính quyền. 

Ban Quản lý Khu kinh tế thông tin đến Doanh nghiệp để biết và thực hiện./. 

Nơi nhận:         
- Như trên; 

- UBND/BCĐ PCD tỉnh (b/c); 

- CA tỉnh (PA04), LĐLĐ tỉnh, các Sở: YT, CT, GTVT, 

LĐTBXH;  

- CDC tỉnh; Công đoàn các KCN;   

- UBND/BCĐ PCD huyện,thị xã: Châu Thành, Châu Phú, 

Tịnh Biên, Tân Châu và An Phú; 

- TB và các PTB; 

- BCĐ PCD của BQLKKT;  

- Các Tổ An toàn COVID-19; 

- VP và các phòng: QLĐT, QLDN;             

- Các đại diện KCN, VP BQLCK;  

- Lưu: VT, VP. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Cường 
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