
 

 

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

TỈNH ĐỒNG THÁP Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 169 /UBND-THVX Đồng Tháp, ngày 14 tháng 4 năm 2020 
Về việc tiếp tục quyết liệt 

 thực hiện các biện pháp 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; 

- Trường Chính trị Tỉnh; 

- Trường Đại học Đồng Tháp; 

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

Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đang được kiểm soát tốt, 

hầu hết cơ quan, đơn vị, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân 

trong Tỉnh đã nghiêm túc thực hiện việc giãn cách xã hội; giữ khoảng cách giữa 

người với người, cộng đồng với cộng đồng nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. 

Tuy nhiên, qua phản ánh từ cơ quan truyền thông và người dân, những ngày gần 

đây, một số địa phương buông lỏng quản lý, người dân có phần lơ là, chủ quan 

trong việc chấp hành các quy định về giãn cách xã hội, đeo khẩu trang khi ra 

đường, ở nơi công cộng…  

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Tỉnh, để bảo đảm công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 đạt hiệu quả cao, Uỷ ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo:  

1. Thống nhất tiếp tục cho học sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non, 

tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và học 

viên, sinh viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trung tâm dạy nghề, 

trung cấp nghề, các trường cao đẳng) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nghỉ học 

đến hết ngày 02 tháng 5 năm 2020 (lưu ý, không tổ chức dạy thêm, học thêm 

trong thời điểm này). 

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo 

Ban giám hiệu trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp hướng dẫn học sinh, học 

viên, sinh viên tự ôn tập trong thời gian nghỉ học; 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 sau khi kết thúc thời gian cho phép nghỉ học. 

- Đề nghị Hiệu trưởng Trường Chính trị Tỉnh, Hiệu trưởng Trường Đại 

học Đồng Tháp quyết định cho học viên, sinh viên nghỉ học đến hết ngày 02 

tháng 5 năm 2020. 
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2. Các sở, ban, ngành Tỉnh và Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành 

phố: Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19, nhất là biện pháp cách ly y tế; yêu cầu mọi người dân ở tại 

nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết; bảo đảm giãn cách xã hội, 

giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng; xử lý nghiêm 

hành vi không đeo khẩu trang khi ra đường, tại nơi công cộng, trên các phương 

tiện giao thông công cộng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển 

sang làm việc trực tuyến tại nhà… 

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố 

- Chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi không đeo khẩu trang khi ra đường, tại 

nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng; tụ tập đông người; 

các nhà hàng, quán cà phê, giải khát, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống… phục 

vụ tại chỗ; đưa tin sai không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận; đầu cơ găm 

hàng, tăng giá trái pháp luật. 

- Chỉ đạo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã 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 trên lãnh thổ Việt Nam. 

- Tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân chưa làm hết 

trách nhiệm, nếu để xảy ra tình trạng nêu trên. 

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

bệnh để hoạt động; phối hợp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

5. 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… 

6. Sở Y tế: Hướng dẫn các cơ sở y tế và phòng khám tư nhân trên địa bàn 

Tỉnh thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

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; về nhân 

viên y tế, lực lượng quân đội (trong đó có biên phòng), công an đã kiên cường, 

ngày đêm nỗ lực ở tuyến đầu chống dịch; 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. 
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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, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với 

cộng đồng; 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 nhân viên y tế, lực lượng quân đội, công 

an đã kiên cường, ngày đêm nỗ lực ở tuyến đầu chống dịch; 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. 

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

chính trị - xã hội 

- 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. 

- Tiếp tục theo dõi, giám sát, phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-

TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, làm cơ sở để cấp 

thẩm quyền chấn chỉnh và xử lý kịp thời./. 

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 
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