
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH ĐỒNG THÁP Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 182 /UBND-THVX Đồng Tháp, ngày 22 tháng 4 năm 2020 
Về việc tiếp tục quyết liệt 

 phòng, chống dịch bệnh Covid-19  

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

 

  

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành Tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. 

Sau hai tuần thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ, số ca mắc bệnh ở Việt Nam tăng chậm và chưa có trường 

hợp tử vong. Tại Đồng Tháp, tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát tốt, 

không có lây nhiễm trong cộng đồng. Kết quả trên là sự nỗ lực của cả hệ thống 

chính trị, đặc biệt là đội ngũ y, bác sĩ; lực lượng vũ trang và sự chung sức, chung 

lòng của Nhân dân tỉnh nhà. Tuy nhiên, dự báo dịch bệnh Covid-19 còn kéo dài, 

nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng và bùng phát dịch còn cao, tác động tiêu cực 

đến các hoạt động kinh tế - xã hội, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe Nhân dân.  

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Tỉnh, với mục tiêu bảo vệ tốt nhất sức khỏe 

của Nhân dân và bảo đảm sản xuất, kinh doanh trong điều kiện phòng, chống 

dịch, Uỷ ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo:  

1. Các sở, ban, ngành Tỉnh và Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố 

- Nâng cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là với dịch bệnh; thực hiện 

nghiêm chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Tỉnh tại Công văn số 172/UBND-THVX 

ngày 16 tháng 4 năm 2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

- Tăng cường công tác truyền thông, vận động người dân tuân thủ các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nghiêm túc thực hiện việc cách ly, giám 

sát y tế, thực hiện khai báo y tế tự nguyện toàn dân; chỉ ra khỏi nhà trong trường 

hợp thật sự cần thiết, nhất là người cao tuổi, người có các bệnh lý nền; đeo khẩu 

trang khi ra đường, tại nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng; 

không tham gia các nghi lễ, lễ hội và hoạt động có tập trung đông người. 

- Yêu cầu người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh 

hàng hóa, dịch vụ; công trình giao thông, xây dựng… phải thực hiện đầy đủ các 
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biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Trường hợp không bảo đảm các yêu 

cầu phòng, chống dịch thì phải dừng hoạt động. 

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, 

giám sát và chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân Tỉnh tại Công văn số 177/UBND-THVX ngày 17 tháng 4 năm 2020. 

- Khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế 

hoạch số 90/KH-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về 

việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ 

về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh Đồng Tháp, không để xảy ra độ trễ trong thực hiện chính sách. 

2. Công an Tỉnh: Tăng cường trấn áp các loại tội phạm lợi dụng dịch 

bệnh để hoạt động, nhất là đua xe trái phép, buôn bán và sử dụng ma tuý; phối 

hợp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19. 

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Tỉnh, Cục Hải quan Tỉnh: Tiếp tục tăng 

cường giám sát, kiểm dịch chặt chẽ người dân, phương tiện vận chuyển hàng hoá 

qua lại biên giới, nhất là đường mòn, lối mở tuyến biên giới…; xử lý nghiêm các 

trường hợp vượt biên trái phép theo quy định. 

4. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các địa phương và 

đơn vị liên quan tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự tại các điểm cách ly y tế 

tập trung, không để xảy ra tình trạng tiêu cực, không chấp hành các quy định về 

phòng, chống dịch. 

5. Sở Y tế 

- Chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh 

điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2020 về 

phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona trên địa bàn 

tỉnh Đồng Tháp, phù hợp với các tình huống thực tế, gồm: Báo gọi khi phát hiện 

người nước ngoài, người có nguy cơ mắc bệnh; có ca mắc bệnh tại khu cách ly y 

tế tập trung; có ca mắc bệnh trong cộng đồng. 

- Tiếp tục triển khai ứng dụng khai báo y tế tự nguyện toàn dân theo chỉ 

đạo của Uỷ ban nhân dân Tỉnh tại Công văn số 130/UBND-THVX ngày 26 

tháng 3 năm 2020 về việc triển khai ứng dụng khai báo y tế NCOVI. 

- Đầu mối tổng hợp thanh quyết toán chi phí tuyên truyền, tạo dựng hình 

ảnh địa phương trong phòng, chống dịch; mua sắm khẩu trang, xà phòng để hỗ 
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trợ chính quyền tỉnh Prây Veng - Vương quốc Campuchia và các chi phí khác 

có liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

6. Sở Tài chính: Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương trực tiếp 

tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thực hiện thủ tục, hồ sơ 

thanh, quyết toán (theo từng đợt) đúng quy định; giám sát quá trình thực hiện 

các cơ quan, đơn vị và địa phương, kịp thời hỗ trợ giải quyết vướng mắc phát 

sinh (nếu có). 

7. Sở Thông tin và Truyền thông: Yêu cầu các cơ quan thông tin đại 

chúng chú trọng thông tin việc chấp hành chủ trương giãn cách xã hội; các tấm 

lòng nhân ái, tấm gương tốt tích cực hưởng ứng công tác phòng, chống dịch, lên 

án mạnh mẽ các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch; khuyến khích 

người dân tự nguyện khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI. 

8. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp 

- Tiếp tục tăng cường truyền thông đến người dân chấp hành tốt chủ 

trương giãn cách xã hội; khuyến khích người dân tự nguyện khai báo y tế trên 

ứng dụng NCOVI; yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường 

hợp thật sự cần thiết; đeo khẩu trang khi ra đường, tại nơi công cộng, trên các 

phương tiện giao thông công cộng; không tham gia các nghi lễ, lễ hội và hoạt 

động có tập trung đông người… 

- Tăng cường thông tin về các tấm lòng nhân ái, tấm gương tốt tích cực 

hưởng ứng công tác phòng, chống dịch; kết quả việc trấn áp tội phạm, việc xử 

lý hành vi vi phạm pháp luật liên quan phòng, chống dịch bệnh Covid-19./. 

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
- Như trên; 

- Các PCT/UBND Tỉnh; 

- LĐ VP/UBND Tỉnh; 

- Cổng TTĐT Tỉnh; 

- Lưu: VT, NC/THVX. Thg. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Văn Dương 

 

https://thanhnien.vn/thoi-su/canh-bao-trom-cuop-mua-dich-1206677.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/canh-bao-trom-cuop-mua-dich-1206677.html

		2020-04-22T11:26:44+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp




