VIỆN KSND TỐI CAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN KSND TỈNH ĐỒNG THÁP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 628/VKS-VPTH

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 9 năm 2021

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19
trong tình hình mới

Kính gửi:
- Viện trưởng Viện KSND huyện, thành phố trực thuộc;
- Trưởng phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 294/KH-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của ủy ban
nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh.
Lãnh đạo Việit kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các đồng chí Viện
trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố trực thuộc và các đồng chí Trưởng
phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh quán triệt, triển khai đến công chức, người
lao động đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Tổ chức thực hiện nghiêm Ke hoạch số 294/KH-UBND ngày 30 tháng 9 năm
2021 của ủ y ban nhân dân Tỉnh được gửi kèm theo Công văn này.
2. Các đơn vị thực hiện phương án bố trí cho công chức, người lao động sử dụng
công nghệ thông tin làm việc tại nhà. số lượng người làm việc cụ thể tại cơ quan do
Thủ trưởng đơn vị quyết định và chịu trách nhiệm nhưng không quá 70% tổng sổ
công chức, người lao động và phải đảm bảo các hoạt động diễn ra bình thường, thông
tin, liên lạc phải thông suốt; công tác trực nghiệp vụ, trực ngoài giờ hành chính phải
đảm bảo theo quy định.
3. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong mọi hoạt động, nhất là đeo khẩu trang và
giữ khoảng cách tối thiếu 02 mét khi tiếp xúc; kiểm soát chặt chẽ người ngoài cơ quan
đến liên hệ công tác.
4. Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu,
quán triệt đến công chức, người lao động trong đơn vị gương mẫu chấp hành nghiêm
các quy định về phòng, chống dịch tại đơn vị. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chủ
quan, lơ là, mất cảnh giác, thực hiện không nghiêm các quy định trong phòng, chống
dịch của cấp trên và địa phương.
5. Công chức, người lao động phải trung thực, tự giác, kịp thời khai báo y tế theo
quy định; theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng để cập nhật tình hình dịch bệnh;
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tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ sức khỏe
bản thân, gia đình và cộng đồng trong phòng, chống dịch.
6.
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03/CT-ỴKSTC ngày 03 tháng 4 năm 2020 của
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường công tác thực hành quyền
công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong xử lý tội phạm liên quan đến phòng, chống
dịch Covid-19.
Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Thủ trưởng các đơn
vị trực thuộc triển khai thực hiện tốt theo tinh thần chỉ đạo của Công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Các đ/c PVT VKSND Tỉnh;
- Website VKSND Tỉnh (đáng tin);
- Lưu: VT, TH.

KT. VIỆN TRƯỎHVG

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 294/KH-UBND

Đông Tháp, ngày 30 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Về việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh
Thực hiện Thông báo số 757-TB/TU ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ban
Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19 trên địa bàn Tỉnh trong tình hình mới, Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban
hành Kế hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19, trong đó chú trọng
kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn kịp thời sự lây lan của dịch bệnh; tập trung nâng
cao năng lực điều trị, hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc và tử vong do
COVID-19; bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng người dân.
2. Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
3. Bảo đảm an sinh xã hội cho người dân.
4. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
II. ĐIỀU KIỆN, LOẠI HÌNH, ĐỐI TƯỢNG HOẠT ĐỘNG
1. Điều kiện bắt buộc
- Tuân thủ triệt để các yêu cầu về 5K trong mọi hoạt động (nhất là đeo
khau trang, giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét khi tiếp xúc); có ý thức trách nhiệm
trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng trong phòng, chống
dịch.
- Ưu tiên cho các đối tượng đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 sau ít nhất
10 ngày; các F0 đã khỏi bệnh COVID-19 trong thời gian 06 tháng.
- Khai báo y tế khi có triệu chứng hoặc khi di chuyển liên huyện, thành
phố.
- Quét mã QR hoặc khai báo y tế bằng giấy tại các địa điểm tập trung đông
người theo quy định.
2. Hoạt động tập trung ngoài trời, trong nhà
Cho phép các hoạt động ngoài trời, trong nhà (hội họp, tập huấn, hội
thảo...) nhưng tập trung không quá 10 người, trừ các hoạt động, sự kiện được cơ
quan có thẩm quyền cho phép và phải đảm bảo phòng, chống dịch; không quá
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30 người khi những người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin1 hoặc đã khỏi
bệnh COVID-192.
3. Giao thông công cộng đường bộ, đường thủy nội Tỉnh
- Các phương tiện công cộng (taxi, xe khách, bến đò...) vận chuyển hành
khách được hoạt động trong phạm vi nội Tỉnh nhưng công suất không quá 50%.
- Đối với các phương tiện giao thông công cộng đường bộ, đường thủy liên
tỉnh thực hiện theo phương án của Sở Giao thông vận tải.
4. Lưu thông, vận chuyển hàng hóa
Lưu thông nội Tỉnh, liên tỉnh phải được cấp mã QR đi vào luồng xanh.
Lưu ý: Người điều khiển phương tiện (quy định tại điểm 3, điểm 4 Mục II)
phải được tiêm từ 01 liều vắc xin trở lên3 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 hoặc có
kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong thời hạn 03 ngày
hoặc test nhanh âm tính trong thời hạn 03 ngày.
5. Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
5.1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu/cụm công nghiệp
- Tiếp tục thực hiện phương án “bốn tại chỗ” linh hoạt tại các cơ sở sản
xuất, kinh doanh, khu/cụm công nghiệp đối với người lao động chưa tiêm vắc xin
hoặc người lao động ngoài huyện/thành phố hoặc ngoài Tỉnh.
- Áp dụng phương thức “một cung đường hai điểm đến” (từ nhà đến nơi
làm việc và ngược lại) đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu/cụm công nghiệp
có người lao động đã tiêm 01 mũi vắc xin trở lên sau ít nhất 10 ngày.
- Ưu tiên sử dụng lao động trong Tỉnh; trường hợp sử dụng lao động ngoài
Tỉnh phải tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19.
- Xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động ít nhất 07 ngày/lần đối với
ít nhất 20% người lao động, toàn bộ người cung cấp dịch vụ; xét nghiệm
SARS-CoV-2 với 100% người lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19
như: ho, sốt, khó t h ở .
5.2. Hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nông, ngư nghiệp:
được hoạt động nhưng đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.
5.3. Công trình xây dựng: được hoạt động nhưng đảm bảo công tác
phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Sở Xây dựng.
5.4. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ gồm: khám, chữa bệnh; cung cấp lương
thực, thực phẩm; dược phẩm; xăng, dầu; điện; nước; nhiên liệu, vật liệu xây
1 N h ữ n g người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng C O V ID -19 là người có chứng nhận tiêm chủng
trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ liều của cơ sở tiêm chủng.
2 N gư ời đã khỏi bệnh C O V ID -19 là người có giấy xác nhận khỏi bệnh C O V ID -19 hoặc giấy ra
viện tro n g thời gian 06 th á n g .
3 N h ữ n g người đã tiêm 01 liều vắc xin phòng C O V ID -19 là người có chứng nhận tiêm chủng
trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc có giấy chứng nhận tiêm chủng 01 liều của cơ sở tiêm chủng ít
nhất 10 ngày kể từ ngày tiêm .
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dựng, tư vấn xây dựng, sửa chữa; thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; tổ chức
tín dụng, ngân hàng, kho bạc, bảo hiểm, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp
liên quan đến hoạt động tín dụng, chi nhánh ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp
(như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp
lý, bán đấu giá tài sản), chứng khoán, bưu chính, viễn thông, cửa hàng tiện lợi,
photo, in ấn, kho dự trữ, điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa, dịch vụ hỗ trợ vận
chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, tang lễ được hoạt động nhưng bảo đảm các
biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
5.5. Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, chợ bán lẻ
- Được hoạt động tối đa 70% công suất, 02 buổi/ngày, đóng cửa từ 18 giờ
hằng ngày, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; giảm số lượng
người tại một thời điểm, bảo đảm thông thoáng, hạn chế sử dụng điều hòa khi
hoạt động; tiếp tục dừng hoạt động chợ vào buổi tối.
- Người bán phải được tiêm ít nhất 01 liều vắc xin sau ít nhất 10 ngày.
5.6. Nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống
- Chỉ phục vụ mang đi (không phục vụ tại chỗ), phải bảo đảm các biện
pháp phòng, chống dịch COVID-19.
- Người bán phải được tiêm ít nhất 01 liều vắc xin sau ít nhất 10 ngày.
5.7. Khách sạn, cơ sở lưu trú: được hoạt động 50% công suất và phải bảo
đảm thông thoáng, hạn chế sử dụng điều hòa khi hoạt động.
5.8. Cơ sở kinh doanh các dịch vụ không thiết yếu như: spa, mát xa, vũ
trường, karaoke, quán bar tiếp tục dừng hoạt động. Riêng cơ sở cắt tóc, gội đầu
được hoạt động 50% công suất và phải bảo đảm thông thoáng, không sử dụng
điều hòa khi hoạt động.
5.9. Hoạt động bán hàng rong, vé số dạo... tiếp tục dừng hoạt động.
6. Hoạt động giáo dục, đào tạo: tổ chức dạy, học gián tiếp (trực tuyến).
7. Hoạt động của cơ quan, công sở
- Giảm 30% số người làm việc tại cơ quan, công sở; tăng cường làm việc
trực tuyến.
- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải được xét nghiệm
tầm soát theo yêu cầu của ngành y tế. Trường hợp làm việc ở ngoài Tỉnh phải
được tiêm đủ liều vắc xin hoặc được cơ quan bố trí ăn, nghỉ tại chỗ.
8. Hoạt động văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, đám tang, đám cưới, thể
dục, thể thao, tham quan du lịch, các sự kiện biểu diễn văn hóa nghệ thuật,
mít tinh, phát động
- Các sự kiện văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, mít tinh, phát động (trừ các
trường hợp được lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ cho phép hoạt
động) tiếp tục dừng hoạt động.
- Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự tiếp tục dừng hoạt động.
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- Cơ sở, địa điểm nghỉ dưỡng, tham quan du lịch tiếp tục dừng hoạt động.
- Tiếp tục tạm dừng những sự kiện biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục,
thể thao, thi đấu.
- Các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe hằng ngày của người
dân tập trung không quá 10 người.
- Tổ chức đám cưới không quá 20 người cùng một thời điểm, có sự giám
sát của nhân viên y tế tuyến xã; không quá 30 người khi những người tham gia đã
được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.
- Tổ chức đám tang không quá 20 người cùng một thời điểm, có sự giám
sát của nhân viên y tế tuyến xã.
9. Hoạt động di chuyển, đi lại
9.1. Đối với những người trở về từ các tỉnh, thành phố có dịch COVID19 ở mức nguy cơ rất cao hoặc đang áp dụng giãn cách theo tinh thần Chỉ thị
số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính p h ủ : chưa được phép trở về Tỉnh, trừ lý do
đặc biệt được cấp có thẩm quyền đồng ý (thực hiện nhiệm vụ được cơ quan có
thẩm quyền phân công, vận chuyển hàng hóa, sản xuất, kinh doanh, xúc tiến, đầu
tư, tư vấn, xây dựng, phương tiện phục vụ việc cách ly, chăm sóc sức khỏe, Tỉnh
tổ chức đón, rước...) và phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy
định.
9.2. Đối với những người trở về từ các tỉnh, thành ph ố có dịch COVID19 còn lại
- Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 sau ít nhất 10
ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong thời gian 06 tháng: phải có kết quả xét
nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong thời hạn 03 ngày trước khi vào
địa bàn Tỉnh; tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày
trở về địa phương, luôn thực hiện Thông điệp 5K và thực hiện xét nghiệm 02 lần
vào ngày đầu và ngày thứ 7 do người về địa phương tự chi trả. Trường hợp có kết
quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định.
- Những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID19: phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong thời hạn
03 ngày trước khi vào địa bàn Tỉnh; thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 14
ngày kể từ ngày trở về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian
14 ngày tiếp theo. Thực hiện xét nghiệm 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày
thứ 14 trong thời gian cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú do người trở về địa phương
tự chi trả. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2 thì xử
lý theo quy định.
9.3. Đối với các chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp ngoài Tỉnh phải
đảm bảo các điều kiện sau:
- Phải có thư mời hoặc giấy xác nhận liên quan đến các lĩnh vực hợp tác,
đầu tư, tư vấn. ..
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- Phải được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh
COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong
thời hạn 03 ngày trước khi vào địa bàn Tỉnh.
9.4. Các trường hợp từ các tỉnh, thành phố, địa bàn khác đi qua khu vực có
dịch nhưng không dừng, đỗ; các tỉnh, thành phố không có dịch thì không phải
thực hiện các biện pháp cách ly y tế.
9.5. Người hoàn thành cách ly tập trung được di chuyển về địa phương, nơi
cư trú để tiếp tục theo dõi sức khỏe theo quy định. Đối với trường hợp trẻ em
chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin thì tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà
theo quy định.
9.6. Đối với nhóm lao động tự do, người hoạt động sản xuất nông nghiệp
và các đối tượng khác
- Trong phạm vi huyện, thành phố: khi di chuyển, đi lại phải bảo đảm các
yêu cầu về 5K, không tập trung quá 10 người khi lao động, làm việc.
- Hạn chế việc di chuyển, đi lại giữa các huyện, thành phố, khi di chuyển,
đi lại phải được tiêm ít nhất 01 liều vắc xin sau ít nhất 10 ngày hoặc kết quả xét
nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong thời hạn 03 ngày.
- Hạn chế tối đa việc di chuyển, đến các tỉnh, thành phố khác, khi di
chuyển, đi lại phải được tiêm ít nhất 01 liều vắc xin sau ít nhất 10 ngày hoặc kết
quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong thời hạn 03 ngày và theo yêu cầu
của địa phương tiếp nhận.
III. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC h i ệ n
1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố
- Căn cứ tình hình cụ thể trên từng địa bàn mà quyết định việc áp dụng
biện pháp đối với các xã, phường, thị trấn thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg,
Chỉ thị số 16/CT-TTg, Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho phù
hợp. Thực hiện liên tục việc đánh giá nguy cơ để quyết định việc giãn cách và nới
lỏng giãn cách; quyết định cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cần mở cửa.
- Xây dựng phương án phản ứng nhanh khi dịch bùng phát trở lại, thiết lập
cách ly y tế vùng ngay khi phát sinh ổ dịch với quy mô nhỏ nhất, gọn nhất; bảo
đảm công tác khoanh vùng, dập dịch kịp thời, không để dịch bệnh lây lan.
- Khởi động lại các công trình thi công, bảo đảm tiến độ thực hiện; có
phương án khôi phục sản xuất, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa
bàn theo diễn biến dịch bệnh.
- Kiểm tra việc ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và
phương án xử lý khi có trường hợp xảy ra dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất,
kinh doanh, khu/cụm công nghiệp trên địa bàn.
- Kiểm soát chặt chẽ địa bàn, biến động dân cư, đặc biệt là người từ ngoài
Tỉnh trở về địa phương. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường
hợp vi phạm việc thực hiện giãn cách theo quy định.
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2. Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền: Đánh giá toàn diện công tác phòng,
chống dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh đợt dịch lần thứ tư, trong đó, phân tích
rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.
3. Tiểu ban Xét nghiệm: xây dựng và hướng dẫn các địa phương về chiến
lược xét nghiệm tầm soát phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ
Y tế, bảo đảm tầm soát có trọng tâm, trọng điểm, rà soát lại các khu vực, đối
tượng nghi ngờ, kịp thời phát hiện, sàng lọc triệt để các trường hợp F0, F1 trong
cộng đồng; điều phối, sử dụng hiệu quả các hệ thống xét nghiệm trên địa bàn
Tỉnh, nhất là thành phố Cao Lãnh, huyện Lấp Vò và huyện Tháp Mười.
4. Tiểu ban Cách ly
- Ban hành hướng dẫn bố trí, sắp xếp lại các khu cách ly tập trung, bảo
đảm tiết kiệm nguồn lực, số lượng người cách ly tại mỗi điểm tối thiểu là 50
người.
- Bố trí, sắp xếp các đối tượng F1 và các đối tượng từ ngoài Tỉnh trở về
bảo đảm tách biệt, theo yếu tố dịch tễ, chống lây nhiễm chéo.
5. Tiểu ban Điều tra, giám sát:
- Phối hợp Tiểu ban Xét nghiệm hướng dẫn các địa phương việc giám sát,
xử lý dịch tại cộng đồng, bảo đảm công tác khoanh vùng, dập dịch kịp thời.
- Tổng kết, đánh giá việc thí điểm cách ly F1 tại nhà, nơi lưu trú, đề xuất
Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc nhân rộng mô hình này.
- Can thiệp, có biện pháp hỗ trợ cho người dân tại khu vực phong tỏa, đặc
biệt là các biện pháp hỗ trợ tâm lý, y tế...
6. Tiểu ban Điều trị
- Hướng dẫn công tác điều trị tại các trạm y tế lưu động, thành lập các đội
hình phản ứng nhanh để hỗ trợ tuyến cơ sở.
- Hướng dẫn quản lý chặt chẽ các trường hợp F0 tái dương tính.
- Ban hành hướng dẫn, tổ chức diễn tập thực hiện thu dung, điều trị F0 tại
nhà, áp dụng khi Uỷ ban nhân dân Tỉnh cho chủ trương tùy theo cấp độ dịch; quy
trình phát hiện, chuyển tuyến đối với bệnh nhân COVID-19 theo mô hình tháp 03
tầng của Bộ Y tế.
- Đánh giá hiệu quả điều trị theo phác đồ thử nghiệm thuốc trên lâm sàng
đối với các thuốc đang thử nghiệm trên địa bàn Tỉnh.
7. Tiểu ban Tài chính, hậu cần
- Tiếp tục bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện sử dụng,
tài chính, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch; phối hợp
các Tiểu ban Cách ly, Điều trị sắp xếp lại các cơ sở cách ly, cơ sở điều trị trên địa
bàn Tỉnh.
- Hướng dẫn các địa phương, đơn vị về việc sử dụng nguồn kinh phí phục
vụ phòng, chống dịch và quyết toán theo quy định, kể cả nguồn kinh phí ngoài
ngân sách nhà nước.
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8. Công an Tỉnh
- Chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố ban
hành quy trình quản lý, bàn giao người từ ngoài Tỉnh trở về, bảo đảm kiểm soát
chặt chẽ, không để sót lọt.
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường tuần tra, kiểm
soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm việc thực hiện giãn cách theo quy
định; bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Tỉnh, nhất là ở các chốt kiểm soát, khu
vực phong tỏa, vùng giãn cách xã hội, điểm nóng, phức tạp.
- Rà soát, dừng việc cấp giấy đi đường đối với người dân, cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động kể từ 00 giờ ngày 01 tháng 10 năm 2021.
- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành
phố sắp xếp lại các chốt kiểm soát trong nội bộ Tỉnh (chốt liên huyện, liên xã...)
cho hợp lý, hiệu quả; tập trung bố trí, tăng cường lực lượng, phương tiện cho các
chốt cố định và các tổ tuần tra tại các cửa ngõ, tuyến đường bộ và đường thủy
giáp ranh với các tỉnh lân cận.
9. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh: tăng cường lực lượng hỗ trợ các địa phương
về công tác cách ly, các chốt kiểm soát phòng, chống dịch.
10. Sở Y tế
- Thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng;
bảo đảm tối thiểu 150 số giường hồi sức cấp cứu (ICU) để điều trị bệnh nhân mắc
COVID-19 trên địa bàn Tỉnh.
- Tiếp tục triển khai “Túi thuốc an sinh”; nghiên cứu, phổ biến kết hợp các
bài thuốc đông y để hỗ trợ phòng, chống dịch, khôi phục nhanh sức khoẻ nhóm
F0 sau điều trị, F1 sau cách ly.
- Tổ chức phân luồng, sàng lọc tất cả các đối tượng đến cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh để phát hiện ca bệnh, ca nghi nhiễm COVID-19, quản lý chặt chẽ,
tránh lây nhiễm chéo trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Tổ chức bệnh viện vừa
điều trị bệnh nhân thông thường vừa điều trị COVID-19; thực hiện điều trị
COVID-19 theo phương châm bệnh nhân tại địa bàn nào thì điều trị tại địa bàn
đó. Bảo đảm 100% các bệnh viện tuyến huyện có hệ thống cung cấp oxy. Tổ
chức hệ thống xét nghiệm SARS-CoV-2 để phục vụ nhu cầu doanh nghiệp, người
dân; các điểm lấy mẫu riêng biệt, an toàn tại các cơ sở y tế; không tập trung đông
người khi lấy mẫu xét nghiệm.
- Ban hành Kế hoạch tập huấn giám sát trọng điểm, kết hợp với xét nghiệm
tầm soát trên địa bàn Tỉnh, nâng cao năng lực y tế, củng cố các lực lượng từ
tuyến cơ sở đến tuyến Tỉnh; đào tạo kỹ thuật chăm sóc người mắc COVID-19 tại
cộng đồng.
- Thiết lập trạm y tế lưu động tại tất cả các trạm y tế tuyến xã; diễn tập, sẵn
sàng đáp ứng khi cần thiết, ít nhất 03 đợt diễn tập ở cấp huyện.
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- Tổ chức và triển khai tiêm vắc xin nhanh nhất khi tiếp nhận, bố trí các
điểm tiêm cố định hoặc lưu động phù hợp; ưu tiên tiêm trước cho đối tượng phụ
nữ mang thai, người từ 60 tuổi trở lên và người có bệnh lý nền.
- Hướng dẫn người dân, người lao động tại các doanh nghiệp tự lấy mẫu
xét nghiệm bằng test kháng nguyên nhanh theo yêu cầu của cơ quan y tế hoặc khi
có triệu chứng sốt, ho, khó thở. Phối hợp Sở Công Thương tham mưu Uỷ ban
nhân dân Tỉnh có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp đối với chi phí xét nghiệm
theo Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/09/2021 của Chính phủ.
11. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan hướng
dẫn tổ chức sản xuất và thu hoạch nông sản cho tổ chức, cá nhân sản xuất trong
lĩnh vực nông nghiệp bảo đảm công tác phòng, chống dịch.
- Hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản hoạt động và
tiêu thụ hàng hóa; phối hợp Sở Công Thương có phương án kết nối tiêu thụ nông,
lâm, thủy sản.
12. Sở Công Thương
- Hướng dẫn về hoạt động của doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh
doanh, các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện ích, cơ sở kinh doanh dịch vụ theo quy
định nêu trên.
- Phối hợp Sở Y tế hướng dẫn việc mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh
tại các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông
vận tải kết nối tiêu thụ nông sản, thủy sản trên địa bàn Tỉnh.
13. Sở Xây dựng: chủ trì, phối hợp các sở, ngành Tỉnh ban hành hướng
dẫn các địa phương, chủ đầu tư về phương án thi công xây dựng công trình, dự án
đầu tư, nhà ở bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch; tăng cường kiểm tra, tháo
gỡ khó khăn, vướng mắc.
14. Sở Giao thông vận tải
- Chủ trì, phối hợp với Công an Tỉnh, các ngành liên quan và địa phương
tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành quy định và hướng dẫn về hoạt động
giao thông công cộng, lưu thông, vận chuyển hàng hóa và các chốt trên địa bàn
Tỉnh.
- Hướng dẫn cấp mã QR, phân luồng xe vận chuyển, lưu thông hàng hóa;
phối hợp Công an Tỉnh tăng cường việc kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện đối
với các phương tiên.
15. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Nắm tình hình lao động trên địa bàn Tỉnh, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở
sản xuất về nguồn lao động, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm.
- Tiếp tục phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ
chức chính trị - xã hội Tỉnh tăng cường khuyến khích mọi thành phần, mọi người
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cùng tham gia công tác an sinh xã hội; tiếp tục thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng
gặp khó khăn do ảnh hưởng của giãn cách xã hội, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ
cận nghèo, người yếu thế trên địa bàn Tỉnh.
- Liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố để
nắm tình tình nhu cầu về Tỉnh của người lao động Đồng Tháp. Tiếp tục xây dựng
phương án đón người dân Đồng Tháp ở các tỉnh, thành phố có hoàn cảnh khó
khăn có nhu cầu về Tỉnh.
- Khởi động lại hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Tỉnh.
16. Sở Tài chính
- Hướng dẫn các đơn vị sử dụng, quyết toán kinh phí, nguồn kinh phí cho
công tác phòng, chống dịch đúng theo quy định; tham mưu Uỷ ban nhân dân
Tỉnh cân đối nguồn kinh phí; kiểm tra, chấn chỉnh về tài chính (nếu có).
- Tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh xử lý các tình huống liên quan đến chi
phí phục vụ công tác phòng, chống dịch theo quy định của pháp luật.
17. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chủ trì phối hợp Sở Y tế ban hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin về
thực hiện khai báo y tế điện tử và khai thác thông tin để truy vết, giám sát dịch tễ;
hướng dẫn cấp và sử dụng mã QR tại các địa điểm tập trung đông người (quán
ăn, uống, nhà hàng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, phương tiện công cộng,
nhà máy, bệnh v i ệ n .) ; thực hiện quản lý xét nghiệm, tiêm chủng và điều trị liên
quan đến COVID-19 đối với người dân trên địa bàn Tỉnh.
- Tăng cường truyền thông đối với người dân về các biện pháp bảo đảm
5K, thích ứng an toàn với dịch bệnh, các biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe
ngay tại nhà, nơi cư trú bằng các hình thức dễ hiểu, dễ áp dụng.
18. Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 Tỉnh: điều phối
việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, các Tiểu ban và sở, ban, ngành Tỉnh;
theo dõi, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.
19. Ban Hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và hoạt động doanh nghiệp Tỉnh:
nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo giải quyết nhanh nhất, hợp lý nhất các
nguyện vọng chính đáng của doanh nghiệp.
20. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức
thành viên
- Phối hợp với các sở, ngành Tỉnh tăng cường tuyên truyền hướng dẫn
người dân về các biện pháp phòng, chống dịch; hướng dẫn người dân tự lấy mẫu
xét nghiệm tại nhà và các biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ngay tại nhà, nơi
cư trú.
- Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc mở
rộng, bảo vệ “vùng xanh” trên phạm vi toàn Tỉnh; phối hợp với các ngành và địa
phương tiến hành sắp xếp lại các “vùng xanh” cho phù hợp với tình hình phòng,
chống dịch trong giai đoạn mới.
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- Tăng cường vai trò của Tổ nhân dân tự quản trong việc phát hiện người
từ ngoài Tỉnh trở về nhưng không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
theo quy định./.
N ơi nhận:
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Cơ quan, đơn vị tại Mục IV;
- Các sở, ban, ngành Tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP/U b ND Tỉnh;
- Lưu: VT, THVX (Trung).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TICH

Phạm Thiện Nghĩa

