
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:  2799/BCĐ-KGVX 

V/v quy định các biện pháp tăng 

cường trong thời gian thực hiện giãn 

cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ 

            An Giang, ngày  09  tháng 9 năm 2021 

Kính gửi: 

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh; 

- Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19  

huyện, thị xã, thành phố. 

Hiện nay, cả tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ, qua 3 ngày thực hiện giãn cách, người dân có xu hướng 

chủ quan, lơ là, ra khỏi nhà còn nhiều khi chưa thật sự cần thiết, tập trung đông người 

tại các nơi công cộng, các hàng quán; không thực hiện nghiêm các giải pháp phòng 

chống dịch theo quy định; điều này tiềm ẩn nguy cơ bùng dịch trong cộng đồng rất 

lớn, gây khó khăn trong kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh trong tỉnh. Do vậy, để kiểm 

soát, ngăn chặn hiệu quả sự lây nhiễm, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân 

dân và tiếp tục giữ vững “vùng xanh” để toàn tỉnh quyết tâm sớm trở lại trạng thái 

bình thường mới, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, chỉ đạo: 

1. Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố 

quán triệt, tổ chức thực hiện thật nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch COVID-

19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ được quy định tại Công văn số 2715/BCĐ-KGVX ngày 05 tháng 9 

năm 2021 và Công văn số 960/UBND-KGVX ngày 07 tháng 9 năm 2021 của UBND 

tỉnh với nguyên tắc cao hơn, phù hợp với tình hình dịch bệnh của từng địa phương. 

2. Các biện pháp tăng cường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cần khẩn trương triển khai thực 

hiện: 

a) Yêu cầu toàn thể nhân dân trong tỉnh hạn chế tối đa việc ra khỏi nhà khi 

không thực sự cần thiết, chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp phải mua lương thực, thực 

phẩm, thuốc men, cấp cứu; làm việc tại cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang; 

làm việc tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ được phép hoạt 

động; áp dụng triệt để 5K; không tập trung quá 5 người ngoài phạm vi công sở, 

trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. 

b) Tạm dừng các nghi lễ tôn giáo, hoạt động tôn giáo tập trung từ 05 người trở 

lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. 

c) Dừng việc di chuyển từ vùng đang có dịch, vùng đang thực hiện Chỉ thị số 

16/CT-TTg đến các địa phương khác; hạn chế tối đa việc di chuyển từ huyện này 

sang huyện khác, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung 

cấp lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên 
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gia, người cách ly, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa. Tổ chức kiểm 

soát chặt tại tuyến biên giới và các cửa ngõ ra vào trong tỉnh, nhằm hạn chế tối đa 

nguồn lây nhiễm từ bên ngoài vào trong tỉnh. 

d) Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở 

kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu theo danh mục do Sở Công thương quy 

định.  

- Cho phép các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát được 

phép hoạt động kinh doanh theo hình thức bán mang đi hoặc giao hàng tại nhà thông 

qua lực lượng giao nhận hàng (shipper) do UBND các xã phường, thị trấn cấp giấy 

phép hoạt động trong khung giờ từ 6h00 sáng đến 18h00 hàng ngày (có hạn chế về số 

lượng cấp phép) và phải luôn tuân thủ các biện pháp an toàn phòng, chống dịch theo 

quy định. 

- Các doanh nghiệp công nghệ thông tin, viễn thông, truyền hình, kinh doanh 

thiết bị dụng cụ học tập tiếp tục hoạt động theo công văn số 789/UBND-KGVX ngày 

29 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh. 

3. Giao Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành 

phố khẩn trương phối hợp Công an tăng cường hình thức quản lý người dân ra khỏi 

nhà khi không thực sự cần thiết (có thể áp dụng hình thức cấp giấy đi đường); tổ chức 

các Tổ kiểm soát lưu động để nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm trong thời gian 

thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ như: 

tụ tập đông người tại các điểm công cộng; ra khỏi nhà khi không cần thiết, không 

mang khẩu trang; các cửa hàng không thiết yếu vẫn mở cửa hoạt động. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan Báo An Giang, Đài Phát 

thanh - Truyền hình An Giang và các cơ quan, phương tiện thông tin đại chúng tăng 

cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân đối với tình hình dịch bệnh 

trong cả nước và trong tỉnh; khuyến nghị người dân tự giác chấp hành các yêu cầu, 

các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự 

bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng vì mục tiêu bảo vệ vững chắc và mở rộng “vùng 

xanh” trong tỉnh, sớm đưa Tỉnh nhà trở về trạng thái bình thường mới.  

Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh kêu gọi cả hệ thống 

chính trị, mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động gương mẫu, chấp hành và thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng, chống 

dịch theo quy định; quyết tâm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, sớm phục hồi các hoạt 

động kinh tế - xã hội trong tỉnh./.  
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; 

- TT: TU, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; 

- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; 

- Báo An Giang, Đài PTTH An Giang; 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh; 

- Phòng: KGVX, TH, NC, KTN, KTTH, TTCBTH; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Lê Văn Phước  
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