UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 31/UBND-ĐN

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 02 năm 2020

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện các nội dung liên quan
đến người nước ngoài trong
thời gian dịch bệnh nCoV

Kính gửi:
- Các Sở, ban ngành Tỉnh;
- Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày
28/01/2020 và Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020; tiếp nhận đề nghị của Cục
Lãnh sự - Bộ Ngoại giao tại các Công văn số 366/LS-QHLS ngày 01/02/2020,
401/LS-QHLS ngày 04/02/2020 và 493/LS-QHLS ngày 07/02/2020 về dịch bệnh
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Uỷ ban nhân dân
Tỉnh yêu cầu các đơn vị:
1. Trao đổi với đối tác Trung Quốc về các chủ trương, biện pháp của Việt
Nam để tạo sự đồng thuận, chia sẻ và phối hợp trong phòng chống dịch. Không để
xảy ra hiện tượng xa lánh, phân biệt đối xử đối với người nước ngoài, đặc biệt là
người Trung Quốc. Tiến hành rà soát, không ban hành các văn bản không phù hợp
với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến phòng chống dịch; đồng thời
chấn chỉnh đơn vị, cá nhân chưa tuân thủ nghiêm túc tinh thần chỉ đạo, phòng
chống dịch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan và của
Uỷ ban nhân dân Tỉnh.
2. Trường hợp phát sinh các vấn đề về dịch bệnh liên quan đến người nước
ngoài trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành
phố báo cáo Sở Y tế, đồng thời thông tin về Sở Ngoại vụ để thông báo đến Bộ
Ngoại giao và Cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam cùng các
cơ quan liên quan, để kịp thời xử lý.
Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- LĐ VPUBND Tỉnh;
- Sở Ngoại vụ;
- Lưu: VT, NC/ĐN(TG).
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