
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:  1237/UBND-KGVX An Giang, ngày  28 tháng 10 năm 2021 

V/v tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 

trên địa bàn tỉnh An Giang 
 

 

Kính gửi: 

- Thủ trưởng các Sở ban, ngành, đoàn thể; 
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thị xã, thành phố. 

Những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, 

số ca mắc trong cộng đồng có xu hướng tăng tại hầu hết các huyện, thị xã, thành phố 

trong tỉnh; nguyên nhân nguồn lây từ các tài xế hoạt động liên tỉnh, người ngoài tỉnh 

về làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng nếu không được kiểm soát 

tốt. Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: 

1. Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố: 

- Chỉ đạo các Tổ phản ứng nhanh phối hợp chặt chẽ với Tổ COVID cộng đồng, 

lực lượng công an địa phương, tổ dân phố, tổ chức quản lý chặt các đối tượng lạ mặt 

khi đến địa phương nơi cư trú, khóm, ấp, khu dân cư...; yêu cầu thực hiện nghiêm túc 

việc khai báo y tế và giám sát chặt chẽ các trường hợp này; đồng thời, tổ chức quản 

lý, giám sát chặt chẽ đối với người dân tại các khu vực phong tỏa và người dân đang 

thực hiện cách ly tại nhà; xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ việc cách ly 

tại nhà theo quy định. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chủ động, linh hoạt ban 

hành quy định các biện pháp hành chính tăng cường tại địa phương đối với các khu 

vực thuộc cấp độ dịch cao hơn cấp độ dịch chung của Tỉnh đã công bố, trong đó lưu ý 

quy định linh hoạt hình thức buôn bán đối với hoạt động của các cơ sở kinh doanh ăn 

uống, tạm thời chuyển sang hình thức bán hàng mang đi, không phục vụ tại chỗ.  

2. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo, đài địa phương 

thường xuyên thông tin đầy đủ về tình hình dịch bệnh cụ thể trong tỉnh, trong khu 

vực và cả nước; tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác, tự giác chấp hành 

nghiêm các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch theo quy định vì sức khỏe bản 

thân, gia đình và cộng đồng; tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện; cùng với 

chính quyền địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp người lạ 

mặt đến địa phương tạm trú có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh hoặc chưa khai báo y tế 

với cơ quan chức năng, để kịp thời phối hợp, xử lý theo quy định. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và 

UBND huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ tỉnh; 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 

- Phòng: KGVX, KTN, TH; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Văn Phước 
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