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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, ngày 27 tháng 3 năm 2020

V/v thực hiện Chỉ thị số 15/CTTTg ngày 27/3/2020 của
Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi:
- Các sở, ban ngành, đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của các Sở,
ngành, địa phương đã triển khai hiệu quả và đạt được kết quả tích cực. Tính
đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh vẫn chưa phát hiện ca nhiễm Covid-19.
Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh trên thế giới và cả nước tiếp tục diễn
biến phức tạp; để kiềm chế, kiểm soát có hiệu quả, chủ động ngăn chặn, ứng
phó với dịch bệnh, tránh lây lan trong cộng đồng, bảo vệ tốt sức khỏe, tính
mạng của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày
27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao
điểm phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Các Sở, ban ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày
27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao
điểm phòng, chống dịch Covid-19 (đính kèm Chỉ thị số 15/CT-TTg).
2. Đối với nội dung tại Điểm c khoản 2 của Chỉ thị số 15/CT-TTg, Ủy
ban nhân dân tỉnh quy định: Tạm đình chỉ các hoạt động tại các khu, điểm
tham quan du lịch, tụ điểm vui chơi, giải trí, cơ sở dịch vụ ăn uống có quy mô
từ 20 người trở lên, các dịch vụ game online, karaoke (kể cả karaoke di động),
massage, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim…, từ 00 giờ ngày 28 tháng 3
năm 2020 cho đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020, trừ các dịch vụ cung cấp
thực phẩm, dược phẩm, các cơ sở khám chữa bệnh.
3. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:
- Khuyến cáo và vận động người dân trong việc tổ chức lễ cưới, ma
chay, đám tiệc hạn chế tập trung đông người; hạn chế ra ngoài, đến những nơi
công cộng tập trung đông người, đặc biệt đối với người trên 60 tuổi và trẻ em
dưới 05 tuổi; hạn chế tiếp xúc với người khác, đeo khẩu trang khi ra ngoài và
thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; tăng cường
dinh dưỡng, tập luyện, nâng cao sức khỏe…
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- Đối với cơ sở dịch vụ ăn uống có quy mô từ 20 người trở xuống, bố
trí khoảng cách thích hợp và phải đảm bảo theo hướng dẫn các quy định vệ
sinh phòng dịch của ngành y tế.
- Đối với các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh: Tổ
chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện cách phòng bệnh theo quy
định của ngành y tế.
4. Thủ trưởng các Sở, ban ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về phòng,
chống dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng để đảm bảo ổn định
xã hội; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm chủ trương
này và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi để bùng
phát dịch bệnh trên địa bàn theo quy định.
5. Báo An Giang, Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang, các cơ quan
thông tin báo chí tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến các cơ sở kinh doanh dịch
vụ trên địa bàn tỉnh và mọi người dân thông suốt, thực hiện nghiêm chỉ đạo
của Thủ tướng tại Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 về quyết liệt
thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 và tinh thần chỉ đạo của
Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn này.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. TU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP và PCVP Mã Lan Xuân;
- Phòng: KGVX, TH;
- Lưu: VT.
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