
 

 

UBND TỈNH AN GIANG 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG 

DỊCH BỆNH COVID-19 TỈNH  

Số:1035/CV-BCĐ 

V/v gia hạn thời gian cách ly y tế tập 

trung phòng, chống dịch COVID -19  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 04 tháng 5 năm 2021 

      

Kính gửi:  

-  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh; 

-  Trưởng BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, 

 thành phố. 

 

  

 Căn cứ Điện đi số 1561 ĐK.TK ngày 04/5/2021 của Cục Quân Y- Cơ quan 

thường trực BCĐ PCD COVID-19/BQP; 

Căn cứ tình hình dịch COVID-19 hiện nay một số tỉnh, thành phố đã xảy ra 

một số trường hợp đã hoàn thành cách ly y tế tập trung (tối thiếu 14 ngày) vẫn ghi 

nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2, làm lây lan dịch ra cộng đồng. 

Nhằm tăng cường công tác phòng, chống COVID-19, không để dịch bệnh 

lây lan ra cộng đồng, ảnh hưởng đến tình hình kinh tế, xã hội và sức khỏe của 

người dân, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đề nghị thành 

viên Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện khẩn cấp một số 

nội dung sau: 

Tạm thời chưa giải quyết kết thúc và cho ra khỏi khu cách ly tập trung (cả 

của quân đội, dân sự quản lý) đối với tất cả các trường hợp đã đủ điều kiện hết 

cách ly (tối thiểu 14 ngày, xét nghiệm 2 lần âm tính); tiếp tục tổ chức cách ly công 

dân hiện đang cách ly và chờ cho đến khi có Thông báo mới của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh.  

Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các thành viên Ban 

Chỉ đạo tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo huyện, thị xã, thành phố khẩn trương, nghiêm 

túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Y tế; 

- TT.TU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ; 

- LĐ VPUBND tỉnh; 

- Phòng: KGVX, TH; 

- Lưu: VT. 
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PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Lê Văn Phước 

Khẩn 
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