
Kính gửi:  

- Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh; 

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh; 

- Bí thư huyện uỷ, thành uỷ; 

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến nhanh, phức tạp, nguy hiểm, khó 

lường ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và nguy cơ lây nhiễm, xâm nhập vào 

địa bàn tỉnh là rất cao. Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Uỷ 

ban nhân dân Tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch UBND 

các huyện, thành phố, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong Tỉnh căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của mình triển khai thực hiện cấp bách các công 

việc sau: 

 1. Thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - 

Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế), đặc biệt khai báo y tế đầy đủ đối 

với những đối tượng từ vùng dịch trở về, trong đó tiến hành kiểm tra, xử phạt các 

tổ chức, cá nhân không chấp hành quy định này, đồng thời công khai rộng rãi trên 

các phương tiện thông tin đại chúng. 

 2. Thành lập ngay các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các 

tuyến giao thông cửa ngõ, đầu mối vào Tỉnh để tiến hành đo thân nhiệt, khai báo 

y tế, kiểm tra việc đeo khẩu trang và giãn cách, đồng thời xây dựng phương án 

ứng phó hiệu quả với các tình huống phát sinh… Các lực lượng tham gia bao gồm: 

Y tế, Công an, Giao thông vận tải (Thanh tra giao thông), mời Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh và một số lực lượng có liên quan.  

 3. Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định, 

xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch từ Đồng Tháp đi các tỉnh, thành phố, vùng có dịch 

(Thành phố Hồ Chí Minh, Long An…). Các xe có hành trình đi qua các địa 

phương, vùng có dịch COVID-19 không được dừng đỗ, đón trả khách. 

 Hoạt động vận tải hành khách trong tỉnh được hoạt động nhưng phải giảm 

50% hành khách so với số ghế (kể cả tài xế và nhân viên phục vụ). 
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 4. Không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, 

trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét khi tiếp xúc. Tuyên 

truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết 

 5. Tạm dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, sự kiện văn hoá, tham 

quan khu, điểm di tích, du lịch, thể dục, thể thao và các sự kiện chưa cấp bách, 

cần thiết; tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu, gồm: 

nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẫm mỹ, 

karaoke, xông hơi, massage, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, trò chơi điện 

tử, gym, billiards… 

 6. Khuyến khích các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống bán hàng theo hình 

thức mang về. Trường hợp bán trực tiếp, tại chỗ phải bảo đảm yêu cầu phòng, 

chống dịch COVID-19 và không quá số lượng người theo quy định (20 người). 

Kiên quyết xử phạt, tạm dừng hoạt động, rút giấy phép các cơ sở kinh doanh 

không chấp hành quy định trên. 

 7. Tạm dừng tổ chức dạy và học tập trung đông người tại các cơ sở giáo 

dục; riêng khối 9 và 12, khi tổ chức ôn thi phải đảm bảo yêu cầu về phòng, chống 

dịch, đặc biệt, giáo viên, phụ huynh và học sinh 02 khối lớp này hạn chế đi ngoài 

tỉnh. 

 8. Yêu cầu tất cả khu công nghiệp, doanh nghiệp, công ty, nhà máy, cơ sở 

sản xuất phải thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, tự đánh giá mức 

độ an toàn, cập nhật lên bản đồ an toàn COVID-19. Thành lập Tổ kiểm soát phòng, 

chống dịch của khu công nghiệp và doanh nghiệp. Kiên quyết dừng hoạt động khi 

không đảm bảo an toàn và không cập nhật mức độ an toàn lên hệ thống. Người 

lao động phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc, trường hợp không khai báo, khai 

báo không trung thực phải được xử phạt nghiêm. 

 Khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức cách ly tập trung tại các khu công 

nghiệp, doanh nghiệp, đồng thời xây dựng phương án, kịch bản diễn tập để chủ 

động ứng phó trong trường hợp có ca mắc COVID-19. Giao Sở Y tế chủ trì, phối 

hợp với Ban Quản lý khu kinh tế, Sở Công Thương, các ngành và địa phương có 

liên quan hướng dẫn và triển khai thực hiện. 

 9. Các cơ quan thông tấn, báo chí (báo, đài…) tăng cường thực hiện các 

chương trình truyền thông phòng, chống dịch khẩn cấp, thường xuyên để người 

dân quan tâm thực hiện. 

 10. Đề nghi Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức thành 

viên tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên trong thực hiện các 
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biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động 

của Tổ Nhân dân tự quản trong việc giám sát người từ nơi khác đến, người từ 

vùng dịch, hỗ trợ công tác truy vết và cách ly y tế. 

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

huyện, thành phố, người đứng đầu các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và quần 

chúng nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, chủ động trong công 

tác phòng, chống dịch; đồng thời yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 

người lao động thực hiện nghiêm, triệt để các biện pháp phòng, chống dịch; tiếp 

tục đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống 

dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Tỉnh 

uỷ và Uỷ ban nhân dân Tỉnh. 

 12. Thời gian áp dụng: Từ 12 giờ 00, ngày 01 tháng 6 năm 2021 cho đến 

khi có thông báo mới./. 

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

- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh; 

- CT và các PCT/UBND Tỉnh; 

- Các cơ sở giáo dục; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh; 

- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh; 

- Lưu: VT, THVX (Trung). 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

Phạm Thiện Nghĩa 
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