
UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:  6363 /VPUBND-KTN An Giang, ngày 23 tháng 11 năm 2021 

V/v tạm dừng hoạt động các chốt 

kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 

trên địa bàn tỉnh An Giang 

 

Kính gửi: 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Sở Y tế; 

- Công an tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. 

Xét Công văn số 2621/SGTVT-TTrS ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Sở 

Giao thông vận tải về việc tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát phòng chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê 

Văn Phước có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát phòng chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang, các lực lượng tham gia trực tại các chốt 

kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 sẽ tham gia Tổ kiểm soát phòng chống dịch 

Covid-19 lưu động tại các địa phương theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại 

Công văn số 2621/SGTVT-TTrS ngày 19 tháng 11 năm 2021. Thời gian tạm dừng 

hoạt động các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh An 

Giang bắt đầu từ 0h00 ngày 25 tháng 11 năm 2021.  

2. Yêu cầu người dân về từ các tỉnh, thành phố phải khai báo y tế tại địa 

phương theo quy định. 

3. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: tăng cường công tác 

nắm địa bàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của 

tỉnh và Kế hoạch số 650/KH-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các đơn vị liên quan biết, tổ 

chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (b/c); 

- TT.UBND tỉnh (b/c); 

- VP. UBND tỉnh: Lãnh đạo VP, KGVX, 

  KTTH, TH; 

- Lưu: VT, KTN. 

 

(Kèm Công văn số 2621/SGTVT-TTrS ngày 19 

tháng 11 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải) 

 

  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

  

 

 

Đinh Minh Hoàng 
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