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

TỈNH ĐỒNG THÁP Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 149 /UBND-THVX Đồng Tháp, ngày 31 tháng 3 năm 2020 
Về việc thực hiện các biện pháp  

cấp bách phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

 

 

Kính gửi:  

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

và các tổ chức chính trị - xã hội; 

- Các sở, ban, ngành Tỉnh; 

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

Dịch bệnh Covid-19 đã bùng phát trên phạm vi toàn cầu làm trên 720 ngàn 

người mắc, gần 35 ngàn người tử vong ở trên 200 quốc gia, vùng lãnh thổ và chưa 

có dấu hiệu dừng lại. Ở Việt Nam, số ca mắc đang tăng nhanh từng ngày và có 

nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng. Dự báo dịch bệnh sẽ lây lan nhanh trên 

diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người và kinh tế - xã 

hội của đất nước. Tại Đồng Tháp, đã ghi nhận 04 trường hợp người về từ nước 

ngoài mắc bệnh Covid-19 và thực hiện cách ly y tế tại bệnh viện 19 người, cách 

ly y tế tập trung 635 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 204 người. 

Để tiếp tục chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa 

bàn Tỉnh Đồng Tháp, Uỷ ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo: 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

huyện, thị xã, thành phố  

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

Covid-19; Chỉ thị số 143/CT-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân Tỉnh về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Công văn số 147/UBND-THVX ngày 30 

tháng 3 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc quyết liệt thực hiện công 

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

- Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 00 giờ, ngày 01 

tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn tỉnh theo nguyên tắc gia đình cách ly với 

gia đình, khóm (ấp) cách ly với khóm (ấp), xã (phường) cách ly với xã 

(phường), huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh. 

Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự 

cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà 

máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng 

cửa (hoặc dừng hoạt động) và các trường hợp khẩn cấp khác;  
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Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không 

tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi 

công cộng. 

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh yêu cầu: 

+ Toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng, 

chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện 

pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt 

động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng;  

+ 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 phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, 

diệt khuẩn theo quy định; các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không giới 

thiệu và triển khai gói bảo hiểm liên quan đến bảo hiểm đối với bệnh Covid-19. 

+ Tổ chức sắp xếp giảm số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động trực tiếp đến làm việc tại cơ quan, đơn vị (ít nhất 50% tổng số lượng), 

song phải bảo đảm hoạt động cơ quan, đơn vị diễn ra bình thường, thực hiện đầy 

đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định (lưu ý, trừ ngành Y tế và đơn vị trực tiếp 

tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19). Thời gian thực hiện, từ ngày 01 

tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020. 

Riêng Bộ phận Một cửa, thực hiện theo Công văn số 09/UBND-KSTTHC 

ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc tạm ngưng tiếp 

nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa. 

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh: Chủ trì, phối hợp với đơn vị liên 

quan tạm thời đóng cửa các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ dành cho người qua 

lại từ 00 giờ, ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên tuyến biên giới với Campuchia. 

Kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế trên các tuyến biên 

giới đường bộ; tất cả người nhập cảnh từ Campuchia đều phải cách ly tập trung 

14 ngày (lưu ý, tăng cường kiểm soát người nhập cảnh qua các đường mòn, lối 

mở tuyến biên giới); tăng cường kiểm soát phương tiện vận chuyển hàng hoá 

qua lại biên giới theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Tỉnh tại Công văn số 

117/UBND-THVX ngày 22 tháng 3 năm 2020 về việc tăng cường kiểm soát 

phương tiện vận chuyển hàng hóa qua lại biên giới. 

3. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh: Tổ chức, sắp xếp, mở rộng các cơ sở cách 

ly y tế tập trung, tách bạch các trường hợp mới cách ly và đang cách ly, không 

để lây chéo. 

4. Công an Tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch, Sở Ngoại vụ, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên 

quan: Khẩn trương rà soát, xác minh người Việt Nam và người nước ngoài 

nhập cảnh về Việt Nam từ ngày 08 tháng 3 năm 2020, hiện đang lưu trú, cư trú 
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trên địa bàn Tỉnh, nếu phát hiện yêu cầu cách ly tại nơi lưu trú, cư trú và thực 

hiện khai báo y tế, gửi thông tin đến Sở Y tế để tổng hợp. Trường hợp phát hiện 

người mắc bệnh (hoặc nghi ngờ mắc bệnh), gửi thông tin đến Sở Y tế để phối 

hợp thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định, tránh lây lan dịch bệnh trong 

cộng đồng. 

5. Sở Giao thông vận tải, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố: 

Chỉ đạo cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng. Hạn chế tối 

đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác. 

6. Sở Y tế: Khẩn trương xây dựng quy định phân tuyến; quy trình kiểm 

soát nhiễm trùng, chống nhiễm khuẩn chéo theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh tại Công văn số 144/UBND-THVX ngày 30 tháng 3 năm 2020; chỉ đạo các 

cơ sở y tế kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với bệnh nhân, 

người nhà, người chăm sóc bệnh nhân; mỗi một bệnh nhân chỉ được một người 

chăm sóc; dừng việc thăm bệnh nhân tại các cơ sở y tế. 

7. Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan bảo đảm 

hàng hoá, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho Nhân dân. 

8. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế khẩn trương tham mưu Uỷ 

ban nhân dân Tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29 tháng 

3 năm 2020 của Chính phủ về một số chế độ chính sách đặc thù trong phòng, 

chống dịch Covid-19; Quyết định số 437/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2020 

của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung 

ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19. 

9. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức 

chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí trên địa bàn Tỉnh: Tiếp tục đẩy mạnh 

thông tin, tuyên truyền, vận động Nhân dân ủng hộ chủ trương bảo vệ sức khỏe 

cộng đồng; chỉ đạo Tổ Nhân dân tự quản, đoàn viên, hội viên chấp hành chủ 

trương bảo vệ sức khỏe cộng đồng, thông tin kịp thời đến Trung tâm y tế huyện, 

thị xã, thành phố khi phát hiện các trường hợp phải thực hiện các biện pháp cách 

ly y tế theo quy định./. 

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

- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh; 

- Các PCT/UBND Tỉnh; 

- LĐ VP/UBND Tỉnh; 

- Lưu: VT, NC/THVX. Thg. 

 

CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Văn Dương 
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