ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số:1255/UBND-KGVX

An Giang, ngày 30 tháng 11 năm 2020

V/v tăng cường công tác phòng,
chống dịch COVID-19
trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:
- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thị, thành phố.
Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến rất phức tạp, khó
lường tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có nước bạn Campuchia; trước
tình hình này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo An Giang, Đài Phát thanh – Truyền
hình An Giang tiếp tục thông tin, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch
COVID-19, tiếp tục khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và
nhân dân không được chủ quan, lơ là, luôn đeo khẩu trang tại những nơi công
cộng, thường xuyên vệ sinh tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; thông
tin về việc các công dân Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia, nhà đầu tư, lao động
tay nghề cao nhập cảnh làm việc tại Việt Nam (tỉnh An Giang) được tổ chức cách
ly với phương thức phù hợp, linh hoạt, chặt chẽ, đảm bảo quy trình phòng, chống
dịch theo quy định; đồng thời thực hiện nghiêm giải pháp 5K “Khẩu trang – Khử
khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" theo khuyến cáo của Bô
Y tế.
2. Thường xuyên tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân phát hiện
các trường hợp nhập cảnh trái phép trong cộng đồng, báo ngay cho chính quyền
địa phương để tổ chức cách ly, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện
các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Ban Quản lý khu
Kinh tế tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan liên quan có văn bản tuyên
truyền nhắc nhở các doanh nghiệp có sử dụng lao động phải đảm bảo công tác
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định tại đơn vị sản xuất.
4. Giao 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 các huyện An Phú,
Tịnh Biên, Tri Tôn, Thành phố Châu Đốc và Thị xã Tân Châu tiếp tục tập trung
thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch tại khu vực biên giới; tăng cường kiểm
soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở không để các trường hợp nhập cảnh trái phép
vào Việt Nam. Nếu cá nhân, đơn vị nào để xảy ra có trường hợp nhập cảnh trái
phép thì cá nhân, đơn vị đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND
tỉnh.

5. Sở Y tế:
- Nắm sát tình hình diễn biến dịch COVID-19, khẩn trương tham mưu UBND
tỉnh để chủ động xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh phù hợp trong tình
hình mới.
- Phải bảo đảm năng lực cho hệ thống y tế, trước hết là công cụ, phương tiện,
vật tư phục vụ cho xét nghiệm trên diện rộng (khi cần thiết) và cán bộ, lực lượng
chuyên môn đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch.
- Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính khẩn trương rà soát, dự báo nhu cầu xét
nghiệm; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, chỉ đạo mua sắm sinh phẩm,
vật tư đáp ứng nhu cầu xét nghiệm, đảm bảo theo quy định hiện hành.
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, UBMTTQ tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Phòng: KGVX, TH, TTCBTH;

- Lưu: VT.
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