ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
Số: 08 /UBND-KGVX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
An Giang, ngày 08 tháng 01 năm 2021

V/v triển khai Chỉ thị 01/CT-TTg
về tăng cường phòng, chống dịch
bệnh COVID-19

Kính gửi:
- Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng
Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời bảo vệ tốt
nhất an toàn sức khỏe, tính mạng nhân dân, bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu
an toàn, vui tươi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu:
1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự,
Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố biên giới tăng cường quản lý biên
giới, ngăn chặn triệt để nhập cảnh trái phép, đặc biệt tại các tuyến đường mòn, lối
mở,...
2. Bộ Chỉ huy Quân sự, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quản lý
chặt chẽ việc cách ly người nhập cảnh, bảo đảm cách ly tập trung đủ 14 ngày và đủ
thời gian theo dõi y tế sau cách ly tập trung theo quy định; tuyệt đối không để lây
lan dịch bệnh trong khu cách ly và lây lan từ khu cách ly ra cộng đồng.
3. Công an tỉnh chỉ đạo tăng cường điều tra, xử lý theo pháp luật các trường
hợp: nhập cảnh trái phép, tổ chức nhập cảnh trái phép; cơ sở lưu trú, khách sạn nhận
người nhập cảnh trái phép lưu trú; chống đối, không chấp hành quy định phòng,
chống dịch.
4. Sở Ngoại vụ có văn bản xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Ngoại giao về các
trường hợp được phép nhập cảnh; khẩn trương làm việc với các đơn vị biên phòng,
quân sự, công an và huyện, thị xã, thành phố biên giới để có sự thống nhất trong
thực hiện việc kiểm soát nhập cảnh đối với Việt kiều Campuchia khi có nhu cầu về
nước.
5. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh
văn bản chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch và đảm bảo công tác y
tế dịp tết Nguyên đán năm 2021 theo Chỉ thị số 26/CT-BYT ngày 31 tháng 12 năm
2020 của Bộ Y tế.
6. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về phòng,
chống dịch COVID-19 trên các phương tiện giao thông vận tải công cộng, trạm chờ
xe, bến tàu, bến xe ... đảm bảo phương tiện vận chuyển hành khách công cộng, liên
tỉnh, nội tỉnh khi hoạt động phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng,
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chống dịch, có kiểm soát chặt chẽ thông tin cơ bản của hành khách (ghi lại các thông
tin của hành khách như: họ và tên, số điện thoại, nơi cư trú,… ) để thuận lợi cho
công tác quản lý, truy vết khi phát hiện có ca mắc.
7. Thủ trưởng các Sở, ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ
đạo thực hiện các biện pháp:
a) Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép
trên địa bàn; giao nhiệm vụ cho lực lượng công an chính quy ở cấp xã, phát động
phong trào quần chúng, huy động Mặt trận và các đoàn thể tại cơ sở, mỗi người dân,
từng gia đình, tổ dân phố, khu dân cư chủ động phát hiện, khai báo về các trường
hợp nhập cảnh trái phép.
b) Thực hiện nghiêm ngặt quy định về cách ly tập trung và theo dõi y tế sau
cách ly tập trung.
c) Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, xử phạt các
trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định; hạn chế tập trung đông người, hạn
chế tổ chức các lễ hội. Các sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ yêu cầu,
hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống dịch.
d) Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch tại các tổ chức, đơn vị, khu dân cư, các nơi có nguy cơ cao như
siêu thị, bến đò, bến xe, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, nhà máy… xử lý
nghiêm các trường hợp vi phạm, trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra vi phạm.
e) Tăng cường thông tin tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh, khuyến cáo
người dân đề cao cảnh giác, thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế tụ
tập đông người, chủ động phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng các trường
hợp nhập cảnh trái phép, vi phạm quy định phòng, chống dịch.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể và Chủ
tịch UBND huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT: TU, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Phòng: KGVX, TH, TTCBTH;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT.
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