UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 315 /UBND-THVX
V/v siết chặt và tăng cường
các biện pháp phòng, chống
dịch COVID-19

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 7 năm 2021

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh;
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh;
- Bí thư thành uỷ, huyện uỷ;
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố.
Trước diễn biến mới, phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh, xuất
hiện ngày càng nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2, ổ dịch, chuỗi lây nhiễm
trong cộng đồng và chưa có dấu hiệu dừng lại; quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TU
ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh các biện
pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, để
nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh và đưa cuộc sống, hoạt động sản xuất, kinh
doanh sớm trở lại bình thường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh yêu cầu Thủ trưởng
các sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố siết chặt
và tăng cường các biện pháp trọng tâm sau:
1. Thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Tỉnh tại
các Công văn số 291/UBND-VX ngày 28 tháng 6 năm 2021, Công văn số
299/UBND-VX ngày 30 tháng 6 năm 2021, Công văn số 306/UBND-VX ngày
02 tháng 7 năm 2021.
2. Siết chặt và tăng cường hơn các biện pháp phòng, chống dịch
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố nâng cao hiệu quả hoạt
động của các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra, vào địa bàn Tỉnh nhằm chặn đứng,
cắt đứt nguồn lây nhiễm từ bên ngoài. Người vào địa bàn Tỉnh phải xuất trình giấy
xét nghiệm Realtime RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 còn thời hạn. Đối với
công nhân, người lao động, chuyên gia đi làm hằng ngày, người điều khiển
phương tiện vận chuyển hàng hóa có thể sử dụng kết quả test nhanh kháng nguyên
âm tính với SARS-CoV-2 còn trong thời hạn và Giấy xác nhận của cơ sở, doanh
nghiệp.
- Gắn chặt việc truy vết thần tốc với xét nghiệm khẩn cấp để phát hiện sớm
nhất các ca bệnh, ổ dịch, nguồn lây, trong đó phải xác định thời gian cụ thể truy
vết các ca F1, F2; thời gian lấy mẫu, công bố kết quả xét nghiệm và thực hiện biện
pháp cách ly một cách nhanh nhất. Tuyệt đối không để sót lọt các trường hợp F1,
F2 ngoài cộng đồng, không để lây nhiễm chéo trong các khu cách ly.
- Xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân vi phạm công tác phòng, chống dịch
COVID-19, cụ thể như: tụ tập đông người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công
sở, trường học, bệnh viện; không thực hiện triệt để biện pháp 5K, khoảng cách tối
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thiểu 02 mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng và các hành vi vi
phạm khác.
- Yêu cầu người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như:
mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, chữa bệnh, làm việc tại nhà máy,
phân xưởng, xí nghiệp; khuyến khích mua hàng qua online trên hệ thống cửa hàng,
siêu thị trên địa bàn Tỉnh do Sở Công thương công bố. Các trường hợp khác do
Sở Y tế hướng dẫn.
- Siết chặt việc quản lý người bệnh, thân nhân người bệnh tại các cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh, kiểm soát chặt chẽ việc phân luồng trong khám và điều trị
bệnh; người lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu/cụm công nghiệp.
Tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở sản
xuất, kinh doanh, khu/cụm công nghiệp.
- Cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu để phục vụ người
dân và nhà máy, phân xưởng, xí nghiệp được tiếp tục hoạt động nhưng phải đảm
bảo thực hiện nghiêm 5K. Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở
kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm xây dựng các phương án và áp
dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại đơn vị, cơ sở mình, đảm bảo sức khỏe,
an toàn tuyệt đối cho người lao động. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành
phố chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch tại các chợ truyền thống, cơ
sở sản xuất, kinh doanh, được phép tạm dừng hoạt động nếu không đảm bảo yêu
cầu phòng, chống dịch.
- Các cơ quan, đơn vị nhà nước tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức
người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Số lượng người làm
việc cụ thể tại công sở do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quyết định
và chịu trách nhiệm nhưng không quá 50% tổng số người lao động và phải bảo
đảm các hoạt động diễn ra bình thường, thông tin, liên lạc phải thông suốt. Riêng
cơ quan có bộ phận tiếp xúc với người dân, giải quyết thủ tục hành chính, lực
lượng vũ trang và ngành y tế đảm bảo 100% quân số. Đối với số lượng cán bộ,
công chức, người lao động thuộc lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID19 các cấp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm phân công, bố trí
phù hợp với yêu cầu công tác.
3. Bảo đảm nguyên tắc 04 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, cơ
sở vật chất tại chỗ, hậu cần tại chỗ) trong phòng, chống dịch
- Chủ tịch Uỷ ban nhân các huyện, thành phố chủ động thành lập, quản lý
các cơ sở cách ly tập trung, thực hiện cách ly đối với người dân trên địa bàn; thiết
chế cách ly y tế tập trung ngay tại khu vực, địa điểm có đông người lao động là
người có tiếp xúc gần phải cách ly tập trung (F1) lưu trú (ký túc xá, nhà trọ tập
trung đông công nhân); thiết lập vùng cách ly y tế đối với khóm/ấp, xã/phường/thị
trấn trên địa bàn quản lý theo hướng dẫn tại Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày
16/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với những vùng dịch diễn biến phức tạp,
các yếu tố dịch tễ khó kiểm soát và dịch có nguy cơ lây lan rộng.

3
- Dự báo tình hình, chủ động trang bị bảo đảm đầy đủ thiết bị, hóa chất,
sinh phẩm xét nghiệm phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.
- Huy động tối đa các nguồn nhân lực, vật lực tập trung cho công tác phòng,
chống dịch. Chú trọng phát huy vai trò của Tổ nhân dân tư quản, các tổ chức hội,
đoàn thể, đội phản ứng nhanh để hỗ trợ các địa phương trong tình huống khẩn
cấp. Giao Sở Y tế dự báo, tổng hợp tình hình, đề xuất bổ sung lực lượng đáp ứng
yêu cầu phòng, chống dịch trong mọi tình huống.
4. Sở Tài chính: hướng dẫn về nguồn kinh phí và sử dụng kinh phí phục
vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh.
5. Sở Y tế
- Chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh khẩn trương tham mưu Uỷ
ban nhân dân Tỉnh thành lập các bệnh viện dã chiến, trước mắt là Cơ sở số 2 của
Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò, Bệnh viện Quân dân y Đồng Tháp; phát huy vai
trò Ban Quân - Dân y Tỉnh trong giai đoạn hiện nay.
- Tăng cường năng lực xét nghiệm (trang bị mới hoặc thuê dịch vụ), trong
đó tổ chức tầm soát lấy mẫu trên diện rộng tại các khu vực có nguy cơ cao, có
trọng tâm, trọng điểm.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống lây nhiễm
trong cơ sở khám, chữa bệnh, khu vực phong tỏa, khu cách ly và công tác lấy mẫu
xét nghiệm.
- Tiếp tục tăng cường điều tra truy vết, khoanh vùng dập dịch triệt để, xét
nghiệm mở rộng các khu vực có nguy cơ cao để tìm kiếm và cắt đứt nguồn lây;
sử dụng test nhanh tầm soát ngay tại vùng có phát sinh ca bệnh.
- Đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc xin, đảm bảo an
toàn trong công tác tiêm phòng.
- Phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp huyện khẩn trương mua sắm, vận động
từ nguồn xã hội hóa đối với trang thiết bị, vật tư, hóa chất, sinh phẩm phục vụ
công tác phòng, chống dịch bệnh.
- Khẩn trương tham mưu, đề xuất Uỷ ban nhân dân Tỉnh thành lập 06 Tiểu
ban (Điều trị, Tuyên truyền, Điều tra giám sát, Xét nghiệm, Cách ly tập trung,
Hậu cần) giúp việc cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Tỉnh.
- Chịu trách nhiệm kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu đầy đủ, kịp thời,
chính xác cho Bộ Y tế, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân Tỉnh về tình hình dịch COVID19 trên địa bàn Tỉnh.
- Xây dựng phương án và hướng dẫn các địa phương thực hiện mô hình thí
điểm cách ly y tế F1 tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Xây dựng Kế hoạch mua và dự phòng các sinh phẩm xét nghiệm bảo đảm
cho các tình huống ở mức cao nhất.
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6. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Tỉnh, Thủ
trưởng sở, ngành Tỉnh, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp theo chức
năng, nhiệm vụ khẩn trương vào cuộc mạnh mẽ hơn và chịu trách nhiệm trực tiếp
nếu để dịch COVID-19 lây lan ra cộng đồng do nguyên nhân chủ quan trên phạm
vi, địa bàn quản lý; tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, đánh
giá, phân bố lực lượng phù hợp với tình hình thực tế; chuẩn bị sẵn sàng các điều
kiện cần thiết tại các các cơ sở cách ly tập trung, khu vực do Uỷ ban nhân dân
Tỉnh giao.
7. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức thành
viên phối hợp cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân
chấp hành, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch; hỗ trợ công tác hậu cần tại
các cơ sở cách ly, bệnh viện dã chiến.
8. Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ 18 giờ, ngày 06 tháng 7 năm 2021 cho
đến khi có thông báo mới./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, THVX (Trung).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Thiện Nghĩa

