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An Giang, ngày 6 tháng 8 năm 2021

“V/v hỗ trợ tuyên truyền các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19 đối với người dân tỉnh
An Giang đang ở các tỉnh, thành phố”

Kính gửi:

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành
phố; Sở Văn hóa – Thông tin - Thể thao và Du
lịch tỉnh Bạc Liêu (Đang thực hiện giãn cách theo
Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Căn cứ Công văn số 805/UBND-KGVX ngày 03/8/2021 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh An Giang về việc thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày
31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19;
Thực hiện theo lời kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đối với Hội
đồng hương An Giang tại thành phố Hồ Chí Minh; bà con, nhân dân An Giang
xa quê;
Nhằm tạo điều kiện về vật chất lẫn tinh thần, giúp bà con quê hương An
Giang đang xa quê được ấm lòng, vượt qua thời khắc khó khăn hiện tại để ổn
định cuộc sống. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang trân trọng đề nghị
Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố; Sở Văn hóa – Thông tin Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu - đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị
số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ quan tâm hỗ trợ cho tỉnh An Giang,
thực hiện tuyên truyền để vận động người dân An Giang hiện đang ở các địa
phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg yên tâm, tiếp tục ở
lại nơi đang sinh sống, theo tinh thần giãn cách “ai ở đâu ở đấy” không hoang
mang, dao động và tuyệt đối chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 tại nơi đang sinh sống.
Hỗ trợ tuyên truyền về công tác hỗ trợ của tỉnh An Giang đối với người An
Giang ở các tỉnh đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, với những nội dung như
sau:
- Hiện nay, chính quyền tỉnh An Giang đang chủ động phối hợp với Hội
đồng hương An Giang tại TP.HCM và các tỉnh khác có kế hoạch hỗ trợ, cung
cấp lương thực, thực phẩm, y tế cho những người lao động nghèo, mất thu nhập,

không còn dự trữ, yếu thế đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh
đang có dịch diễn biến phức tạp, có số lượng ca mắc lớn.
- Tổ chức Mặt trận, đoàn thể tỉnh An Giang đang phối hợp chặt chẽ với các
cơ quan chức năng ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh khu vực miền Đông
Nam bộ nắm bắt nhu cầu hỗ trợ lương thực, thực phẩm…và kịp thời chuyển đến
tay bà con, người dân An Giang đang còn ở lại các địa phương này. Trong
những ngày tới sẽ có nhiều chuyến hàng nghĩa tình của quê hương An Giang
tiếp tục được chuyển đến để hỗ trợ kịp thời cho bà con, người dân An Giang.
- Tuyên truyền vận động người dân An Giang đang sinh sống, học tập, lao
động và làm việc ngoài tỉnh hãy tiếp tục ở yên tại chỗ và thực hiện tốt những
biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế và của địa
phương.
- Nếu trong thời gian này bà con, người dân An Giang gặp khó khăn trong
cuộc sống hãy chủ động liên hệ với các tổ chức, cá nhân phụ trách công tác xã
hội tại nơi sinh sống để được hướng dẫn, tư vấn và hỗ trợ hoặc có thể liên hệ
trực tiếp với đại diện Hội đồng hương An Giang tại thành phố Hồ Chí Minh qua
địa chỉ email: hoidonghuongangiang2021@gmail.com và số điện thoại:
0849.478889 (gặp anh Trần Văn Hào – Tổng Thư ký hội) để được tư vấn.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
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