
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ SA ĐÉC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:            /UBND-VX Sa Đéc, ngày       tháng 4  năm 2020

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp
cấp bách phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trên địa bàn Thành phố

       

 Kính gửi:  

- Ủy ban MTTQVN Thành phố;

- Các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố;

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành Thành phố;

- Ủy ban nhân dân các xã, phường.

Thực hiện Công văn số 172/UBND-THVX ngày 16 tháng 4 năm 2020 của
Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (có văn bản đính kèm);
Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo:

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành Thành phố và Chủ tịch Uỷ
ban nhân dân các xã, phường 

- Tập trung ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm, nhất là từ
nước ngoài;  kiên trì  các nguyên tắc:  Ngăn chặn,  phát  hiện,  cách ly,  khoanh
vùng, dập dịch, điều trị khỏi; huy động nguồn lực tại địa phương theo phương
châm 4 tại chỗ. 

- Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự
cần thiết. Trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng
hoặc dung dịch sát khuẩn. 

- Tạm dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người
(trong một phòng). Đối với các hoạt động, sự kiện dưới 20 người, phải thực hiện
đầy đủ các bước phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế. 

-  Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối  thiểu 2m khi  giao tiếp;
không tập trung quá 10 người ngoại trừ phạm vi công sở, trường học, bệnh viện
và tại nơi công cộng.   

- Tạm dừng các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung (từ 20 người trở
lên) tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. 

- Tạm dừng đón khách tham quan tại các điểm di tích lịch sử, văn hoá, thư
viện, bảo tàng; khu, điểm du lịch trên địa bàn Thành phố.

 



- Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ như: Rạp chiếu phim,
quán bar, chợ đêm, các điểm ăn uống/giải khát vỉa hè, mát xa, xông hơi, karaoke
(bao gồm karaoke di động), trò chơi điện tử có kết nối mạng và không có kết nối
mạng, phòng tập thể hình (gym), phòng tập yoga, bida (billiards), thể thao ngoài
trời, sân bóng đá, hồ bơi, thể dục thẩm mỹ, khiêu vũ thể thao, cơ sở làm đẹp
(Spa), uốn tóc, cắt tóc. 

- Các cửa hàng cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, xăng dầu,
dược phẩm, các cơ sở khám, chữa bệnh vẫn được hoạt động bình thường, nhưng
phải bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của cơ quan y tế;
các nhà hàng, quán cà phê, giải khát, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống… tăng
cường hình thức giao hàng tại nhà hoặc mua về, không phục vụ tại chỗ quá 10
người trở lên cùng một lúc, bố trí chỗ ngồi thông thoáng, bảo đảm khoảng
cách giữa 2 người từ 2m trở lên; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và
bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. 

- Tích cực đổi mới, cải tiến cách làm việc nhằm thích ứng với bối cảnh
phòng, chống dịch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động
trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành, làm việc, học tập, thực hiện thủ tục hành
chính; hướng dẫn, khuyến khích người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ
công trực tuyến, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng, trường hợp
người dân đến thực hiện trực tiếp phải bố trí chỗ ngồi chờ thông thoáng, bảo
đảm khoảng cách giữa 2 người từ 2m trở lên. Giao thủ trưởng cơ quan, đơn vị
bố trí, sắp xếp công việc phù hợp nhưng phải bảo đảm hoạt động cơ quan, đơn
vị diễn ra bình thường, không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có
thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người
dân và doanh nghiệp  (trừ ngành Y tế và đơn vị trực tiếp tham gia công tác
phòng, chống dịch Covid-19) 

- Yêu cầu người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh
hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại
cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động; phân xưởng, nhà
máy sản xuất, công trình xây dựng phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu
trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. 

- Thời gian thực hiện: Đến hết ngày 22 tháng 4 năm 2020. 

-  Khẩn trương triển khai  thực hiện Nghị  định số  41/2020/NĐ-CP của
Chính phủ về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất; Nghị quyết số 42/NQ-
CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch
Covid-19; thành lập Ban Chỉ đạo để kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn và
xử lý, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hộ sản
xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
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- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường: 
+ Xử lý nghiêm hành vi không đeo khẩu trang khi ra đường, tại nơi công

cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng; tập trung quá 10 người, ngoài
phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; đầu cơ găm hàng,
tăng giá trái pháp luật… 

+ Giám sát chặt chẽ việc cách ly tại nơi lưu trú, cư trú; yêu cầu Ban nhân
dân khóm/ấp, Tổ nhân dân tự quản tiếp tục phối hợp quản lý người nhập cảnh,
người đến từ (hoặc đi qua), trở về từ các vùng đang có dịch bệnh Covid -19. 

2. Công an Thành phố:

Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các xã, phường và các thành viên
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi
rút Corona Thành phố; tổ chức thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Chính phủ,
của Ủy ban nhân dân Tỉnh và của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

3. Phòng Quản lý đô thị Thành phố: Yêu cầu các bến xe, bến tàu trên
địa bàn Thành phố tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trên các phương tiện vận chuyển hành khách. 

4. Trung tâm Y tế Thành phố, Phòng Y tế Thành phố:  Tăng cường
giám sát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở cộng đồng; phối hợp truyền thông
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn nhà thuốc, quầy thuốc, cơ sở
khám chữa bệnh tư cung cấp thông tin cho cơ quan y tế địa phương đối với
trường hợp nghi nghờ mắc Covid-19. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố: Yêu cầu Ban giám hiệu các
trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp hướng dẫn học sinh, học viên, sinh viên
tự ôn tập hoặc tổ chức học trực tuyến; tiếp tục vệ sinh, khử trùng lớp học, trang
thiết bị phục vụ học tập… để chuẩn bị cho học sinh, học viên, sinh viên đi học
trở lại. 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố:  Chỉ đạo Trung tâm Văn
hóa, Thể thao và Truyền thanh Thành phố phối hợp với Trung tâm Y tế Thành
phố thông tin kịp thời, chính xác diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn
Thành phố; phổ biến, hướng dẫn người dân những kiến thức và kỹ năng tự bảo
vệ mình và gia đình mình, tránh đưa tin gây tâm lý chủ quan; tuyên truyền rộng
rãi các chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ về
gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất, Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính
phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 để
các đối tượng thụ hưởng chính sách biết
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7. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính
trị - xã hội trên địa bàn Thành phố: Tiếp tục tuyên truyền, 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, 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./.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như trên;
- TT/Thành ủy;
- TT/HĐND Thành phố;
 - Lưu: VT, NC (A).

 CHỦ TỊCH

Võ Thanh Tùng
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