
 

UBND TỈNH AN GIANG 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /CV-BCĐ 

V/v tiếp nhận người từ TP. Hồ 

Chí Minh và địa phương có dịch 

di chuyển về An Giang 

An Giang, ngày        tháng 7 năm 2021 

 

    Kính gửi: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

           huyện, thị xã, thành phố 

 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp như hiện 

nay, khi mà Thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng giãn cách xã hội ở mức cao nhất 

theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ vào lúc 00 giờ ngày 09/7/2021; 

người dân từ các tỉnh, thành phố có dịch sẽ di chuyển nhiều về An Giang. 

Nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dân, thực hiện hiệu quả công tác phòng, 

chống dịch COVID-19; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu: 

1. Khuyến cáo người dân An Giang đang lao động, học tập và làm việc tại 

các tỉnh, thành có dịch không nên di chuyển về tỉnh An Giang trong thời điểm này. 

2. Nếu có việc thật sự cần thiết phải về, phải có kết quả xét nghiệm PCR âm 

tính với SARS-CoV-2 trong vòng 48 giờ trước khi đến An Giang, thực hiện khai báo 

y tế trung thực, thông báo địa điểm nơi về và thực hiện cách ly tại nhà 07 ngày, dõi 

sức khỏe 07 ngày tiếp, theo hướng dẫn tại Công văn số 5389/BYT-MT ngày 

07/7/2021 của Bộ Y tế. Giao Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

cấp huyện chịu trách nhiệm kiểm tra điều kiện cách ly tại nhà và tổ chức giám sát 

thường xuyên người được cách ly. 

Sau 00 giờ ngày 09/7/2021, người dân về từ TP. Hồ Chí Minh hoặc các địa 

phương có dịch thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ phải được 

cách ly tập trung 21 ngày và thực hiện xét nghiệm 03 lần theo quy định.  

3. Kinh phí thực hiện xét nghiệm và cách ly tập trung do cá nhân tự chi trả 

theo quy định. 

Yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị, thành phố 

khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT. UBND tỉnh; 
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