VIỆN KSND TỐI CAO
VIỆN KSND TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập —Tự do —Hạnh phúc

Số: 5 9 0 /V K S -V P T H
V/v thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19
trong tình hình mới

Đ ồng Tháp, ngày 16 tháng 9 năm 2021

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

Thực hiện Ke hoạch số 282/KH-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2021 của ủy ban
nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
trên địa bàn Tỉnh trong tình hình mới; Kế hoạch 174/KH-CAT-TM ngày 15 tháng 9
năm 2021 cúa Công an Tỉnh về việc thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch
Covid-19 và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh trong thòi gian thực hiện Chi thị
số 16/CT-TTg và Chỉ thị số 15/CT-TTg của Chính phủ.
Lãnh đạo Viện kiếm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các đồng chí Viện
trưởng Viện kiếm sát nhân dân huyện, thành phố trực thuộc và các đồng chí Trưởng
phòng thuộc Viện kiêm sát nhân dân Tỉnh quán triệt, triên khai đôn công chức, người
lao động đon vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Tổ chức thực hiện nghiêm Kế hoạch số 282/KH-ƯBND và Kc hoạch số
174/KH-CAT-TM được gửi kèm theo Công văn này.
2. Đôi với Viện kiêm sát nhân dân thành phố Sa Đéc và Viện kiểm sát nhân dân
các huyện: Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò tiếp tục thực hiện phuơng 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 30% tống số công chức, người lao động và phải đảm bảo các hoạt
động diễn ra bình tluròng, thông tin, liên lạc phải thông suốt; công tác trực nghiệp vụ,
trực ngoài giờ hành chính phải đảm bảo theo quy định.
3. Đối với các Phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh và các Viện kiếm sát
cấp huyện còn lại thực hiện phuơng án bố trí cho công chức, người lao động sư dụng
công nghệ thông tin làm việc tại nhà. số lượng ngưò'i làm việc cụ thể tại cơ quan do
Thủ trưởng đơn vị quyết định và chịu trách nhiệm nhưng không quá 50% tổng số
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 phái
đảm bảo theo quy định.
Các huyện Viện kiếm sát nhân dân cấp huyện liên hệ với Công an cấp xà đề nghị
cấp giấy di đường bố sung theo yêu cầu tăng số lượng công chức, người lao động từ
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30% lên 50%. Riêng các Phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh gửi danh sách về
Văn phòng tổng hợp (đ/c Sang) trước 15 giò- ngày 16/9/2021 tông hợp đề nghị Phòng
Cảnh sát Giao thông Công an Tỉnh câp giấy đi đường.
L u n ý : D ổ i với cá c g iấ y đ i đ ư ờ n g đ ã đ ư ợ c C ô n g a n cấ p s ẽ đ ư ợ c g ia hạn đến h ết

ngày 30/9/2021.
4. Tiếp tục tăng cưòng trách nhiệm của người đứng đâu đơn vị trong việc chấp
hành các quy định về phòng, chống dịch tại đơn vị; báo cáo đầy đủ tình hình thực hiện
công tác phòng, chống dịch tại đơn vị cho Tố kiểm tra, giám sát việc thực hiện giàn
cách xã hội phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các Sở, ban. ngành Tỉnh
và huyện, thành phố (khi được yêu cầu).
5. Thủ trưởng các đơn vị lập phương án bố trí công chức, ngưò'i lao động thực
hiện nhiệm vụ tại công sở từ ngày 16/9/2021 đến ngày 30/9/2021, gửi về Viện kiếm sát
nhân dân tỉnh Đồng Tháp (thông qua Văn phòng tổng họp - đ/c Sang) trước 15 giòngày 16/9/2021.
Lành 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 cùa Công văn này./.
Nơi nhận :
- Như trên (để thực hiện);
- Đ/c Viện trưởng VKS Tỉnh (báo cáo);
- Các đ/c PVT VKS Tỉnh;
- Website VKS Tình (đăng tin);
- Lưu: VT, TU.

Nguyễn Quốc Hùng

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 282/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
trên địa bàn Tỉnh trong tình hình mới
Thực hiện Thông báo số 727-TB/TU ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Ban
Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống
dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo
của Chính phủ và Quyết định 1401/QĐ-UBND-HC ngày 14 tháng 9 năm 2021
của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã
hội trên địa bàn Tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ,
Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh với tinh thần thực hiện
nghiêm các quy định, nguyên tắc phòng, chống dịch, phối hợp hiệu quả, xử lý
nhanh, đủ, đúng các quy trình, kiên quyết không để xảy ra tình trạng chủ quan,
lơ là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; từng bước kiểm soát và thích
ứng với tình hình dịch bệnh.
2. Mục tiêu cụ thể
- Quản lý, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, không để phát sinh điểm nóng,
phức tạp về dịch bệnh.
- Giảm sâu số lượng ca nhiễm mới: từ ngày 25 tháng 9 năm 2021 có dưới
20 ca mắc/ngày, phấn đấu đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 dưới 10 ca mắc/ngày.
- Giảm tỷ lệ tử vong/ca mắc dưới 2,2%, số lượng bệnh nhân đang điều trị
dưới 500 ca.
- Từng bước thích ứng, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh trong
tình huống dịch vẫn còn diễn biến.
(Phụ lục kèm theo)
II. NỘI DUNG
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành
- Tiếp tục ưu tiên, tập trung cho công tác phòng, chống dịch, nhất là các
địa phương tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
đồng thời, kết hợp thực hiện các phương án khôi phục về kinh tế .
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- Phát huy tốt hơn vai trò, nhiệm vụ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
Covid-19 Tỉnh, Trung tâm chỉ huy, các Tiểu ban giúp việc, khắc phục những
hạn chế trong thời gian qua. Các Tiểu ban giúp việc, các sở, ban, ngành Tỉnh và
địa phương nâng cao trách nhiệm, nắm chắc diễn biến dịch ban hành văn bản
hướng dẫn, quy định thống nhất, kịp thời; tăng cường kiểm tra và giải quyết các
vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở.
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, người đứng đầu các cấp phải
nắm chắc các chủ trương, quy định, nhất là các chủ trương, quy định mới; nắm
cụ thể các nội dung phương pháp thực hiện công tác phòng, chống dịch; nắm
chắc địa bàn, dữ liệu và phương thức thực hiện tại địa bàn mình; đúc kết và nhân
rộng; đổi mới, sáng tạo các mô hình thực hiện thiết thực; khen thưởng kịp thời
những nhân tố tích cực và tăng cường kỷ cương, kỷ luật.
- Họp giao ban trực tuyến: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh
tiếp tục duy trì họp giao ban với các Tiểu ban, sở, ban, ngành Tỉnh và địa
phương theo định kỳ 3 ngày/tuần, bắt đầu từ 17 giờ vào các ngày thứ 2, thứ 4,
thứ 6 hằng tuần.
2. Giãn cách xã hội là yếu tố quyết định để hạn chế tối đa lây nhiễm dịch
bệnh; phải thực hiện nghiêm, thực chất, kịp thời việc cách ly nguồn lây nhiễm
trong cộng đồng; thực hiện nghiêm quy định về quản lý các hoạt động trên địa
bàn; tổ chức thực hiện nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch vừa bảo đảm an toàn
trong sản xuất, kinh doanh.
Đối với các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần
Chỉ thị số 16/CT-TTg phải bảo đảm các yêu cầu y tế, lương thực, thực phẩm,
dịch vụ thiết yếu và trật tự an toàn xã hội cho nhân dân ngay tại xã, phường, thị
trấn.
3. Tiếp tục thực hiện tầm soát, xét nghiệm để kịp thời phát hiện, sàng lọc
triệt để các trường hợp F0 trong cộng đồng. Đến ngày 30/9/2021, 100% đại diện
hộ gia đình được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát. Đảm bảo công tác xét nghiệm
theo định kỳ tại khu vực phong toả, khu cách ly, các cơ sở thu dung điều trị F0,
các trường hợp về từ vùng dịch, F0 sau điều trị, F1 sau cách ly, các doanh
nghiệp “4 tại chỗ”, siêu thị, chợ, các nhóm đối tượng nguy cơ cao. Thực hiện
điều phối xét nghiệm tốt, rút ngắn thời gian từ lấy mẫu, xét nghiệm và trả kết
quả…
4. Củng cố, chấn chỉnh hoạt động các khu cách ly, khắc phục tối đa việc
lây nhiễm chéo. Theo dõi, quản lý chặt chẽ các trường hợp F0 sau điều trị, F1
sau cách ly, F1 cách ly tại nhà. Tiếp tục phát huy năng lực y tế tại các cơ sở y tế
công và tư nhân trên địa bàn Tỉnh; tiếp nhận và điều phối nguồn nhân lực y tế
phù hợp với tình hình thực tế.
5. Đánh giá, nâng cao chất lượng điều trị F0 ở tất cả các tầng điều trị, tăng
cường phân loại bệnh ngay từ đầu. Sắp xếp, bố trí trang, thiết bị y tế bảo đảm
công tác điều trị ở các khu vực. Hoàn thành khu hồi sức tích cực quy mô 40
giường tại Bệnh viện Phổi. Thường xuyên kết nối, hội chẩn trực tuyến để tham
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khảo ý kiến tư vấn của các chuyên gia y tế tuyến trên, kịp thời điều chỉnh phác
đồ điều trị, giảm tối đa các trường hợp tử vong.
6. Tổ chức các trạm y tế lưu động tại các xã, phường, thị trấn theo chỉ đạo
của Trung ương. Triển khai “Túi thuốc an sinh” và các biện pháp hỗ trợ người
dân tự bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ tại nhà.
7. Tiếp tục tổ chức việc cung ứng, vận chuyển, tiếp nhận, lưu thông hàng
hoá thiết yếu phục vụ đời sống, sản xuất, tiêu thụ hàng hoá thuận lợi, không gây
ách tắc, không để ảnh hưởng đến các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.
8. Tổ chức tiêm vắc xin nhanh chóng, an toàn theo đúng tinh thần “vắc
xin tốt nhất là vắc xin được tiêm nhanh nhất”. Tăng cường tìm nguồn vắc xin
phòng Covid-19 để tiêm cho người dân; ưu tiên cho lực lượng phòng, chống
dịch, người lớn tuổi, giáo viên, người lao động tại các doanh nghiệp, đội ngũ thi
công, tài xế, hệ thống cung ứng hàng thiết yếu, thương nhân, tiểu thương, người
lao động…
9. Phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính
trị - xã hội Tỉnh chăm lo, hỗ trợ kịp thời cho người dân có hoàn cảnh khó khăn
do dịch bệnh Covid-19. 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.
10. Đảm bảo các điều kiện để triển khai kịp thời, hiệu quả công tác dạy và
học trực tuyến đáp ứng yêu cầu trong tình hình dịch bệnh.
III. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN GIÃN CÁCH XÃ HỘI
1. Quy định chung
- Tiếp tục duy trì hoạt động của các chốt chặn, trạm kiểm soát dịch Covid19 tại các cửa ngõ ra, vào Tỉnh và các chốt, trạm nội Tỉnh của các huyện, thành
phố; quản lý “vùng vanh”, “vùng đỏ”, hạn chế việc di chuyển của người dân từ
các địa phương có dịch đến các địa phương khác để bảo đảm thực hiện công tác
phòng, chống dịch.
- Người dân, người làm việc từ các địa phương thực hiện Chỉ thị số
16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến hoặc di chuyển sang các địa phương
thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ phải xuất trình
thẻ ngành hoặc giấy đi đường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và có 01
trong các loại giấy tờ sau:
+ Kết quả test nhanh kháng nguyên âm tính với SARS-CoV-2 trong thời
hạn 03 ngày.
+ Kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong thời hạn
03 ngày.
+ Giấy xác nhận đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng COVID-19.
- Đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa: Giao Sở
Giao thông vận tải tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành quy định hướng
dẫn cụ thể.
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- Đối với người về từ các tỉnh, thành phố về tỉnh: Giao Sở Y tế ban hành
hướng dẫn cụ thể.
2. Các biện pháp áp dụng tại vùng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số
16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo tiếp tục thực hiện
Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn quản lý theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
của Trung ương, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân Tỉnh đã ban hành.
3. Các biện pháp áp dụng tại vùng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số
15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số
15/CT-TTg trên địa bàn quản lý; trong đó, lưu ý các nội dung sau:
3.1. Không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, trường học,
bệnh viện và tại nơi công cộng; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống
dịch, giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét khi giao tiếp.
3.2. Tiếp tục tạm dừng các hoạt động hội họp, sự kiện không thật sự cần
thiết. Các hội nghị quy mô trên 10 người phải được sự đồng ý của cấp trên trực
tiếp và đơn vị tổ chức phải đảm bảo tuyệt đối an toàn.
3.3. Tiếp tục tạm dừng tất cả các hoạt động thể dục, thể thao, giải trí tại
các địa điểm công cộng; các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, đám cưới...
3.4. Bắt buộc khai báo y tế khi có các biểu hiện bệnh như ho, sốt, khó
thở… với cơ sở y tế gần nhất; thực hiện các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình
và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ
quan chức năng và cộng đồng.
3.5. Người dân hạn chế tối đa việc ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thật sự cần
thiết như: mua lương thực, thực phẩm, đi khám, chữa bệnh, đi lao động, sản
xuất, làm việc tại cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ không bị dừng hoạt
động và các trường hợp khẩn cấp khác. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người và
phương tiện di chuyển; tạm dừng các hoạt động giao thông công cộng trên địa
bàn Tỉnh. Trong đó:
+ Tiếp tục thực hiện cấp giấy đi đường, thực hiện theo dõi việc di chuyển
của người dân qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch.
+ Tiếp tục sử dụng mã QR, phân luồng xe vận chuyển, lưu thông hàng
hóa.
+ Tiếp tục theo dõi mức độ tuân thủ của người dân trong thực hiện giãn
cách xã hội.
+ Người đã tiêm từ 01 mũi vắc xin phòng COVID-19 trở lên được di
chuyển trong phạm vi của xã, phường, thị trấn nơi cư trú; người đã tiêm đủ 02
mũi vắc xin phòng COVID-19 được di chuyển trong phạm vi của huyện, thành
phố nơi cư trú.
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3.6. Về hoạt động các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện ích, các cơ sở kinh
doanh dịch vụ (trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hoá, dịch vụ thiết yếu):
+ Hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích phục vụ hàng hóa thiết yếu... tiếp
tục duy trì hoạt động; tạo điều kiện cho các cửa hàng thuộc hệ thống đã đóng
cửa hoạt động trở lại khi đủ bảo đảm các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch.
+ Chợ truyền thống đang hoạt động thì tiếp tục hoạt động, kiểm soát số
lượng người đi chợ bằng phiếu, phân chia khu vực... Các chợ đã tạm dừng thì có
phương án hoạt động trở lại nhưng không quá 30% số gian hàng, ưu tiên các mặt
hàng thiết yếu, mở 01 buổi/ngày và phải bảo đảm các yêu cầu phòng, chống
dịch; việc hoạt động trở lại phải có lộ trình và phù hợp với năng lực thẩm định
và kiểm soát của các địa phương.
+ Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống chỉ phục vụ mang đi (không phục vụ
tại chỗ), người bán phải thực hiện đúng quy định 5K, mở 1 buổi/ngày.
+ Cơ sở, hộ kinh doanh dịch vụ không thiết yếu tiếp tục tạm dừng hoạt
động.
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định cơ sở sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ cần mở cửa.
3.7. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp (trừ
doanh nghiệp thực hiện bốn tại chỗ) bố trí luân phiên 50% cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động làm việc nhưng phải đảm bảo công việc của cơ quan,
đơn vị, đảm bảo phòng, chống dịch; riêng lực lượng vũ trang và ngành y tế làm
việc theo sự sắp xếp của đơn vị. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ban hành
phương án làm việc và đăng ký với cơ quan công an để được cấp giấy đi đường.
3.8. Doanh nghiệp tiếp tục thực hiện đảm bảo phương án “bốn tại chỗ”
khi có người lao động di chuyển liên tỉnh, liên huyện; Doanh nghiệp được áp
dụng phương án “một cung đường hai điểm đến” (sản xuất và y tế tại chỗ) trong
trường hợp người lao động chỉ di chuyển nội huyện, thành phố (người lao động
tiêm 01 liều vắc xin trở lên được di chuyển nội xã, 02 liều vắc xin được di
chuyển nội huyện). Uỷ ban nhân dân cấp huyện tăng cường kiểm tra, giám sát
việc tổ chức thực hiện của doanh nghiệp bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống
dịch COVID-19.
Người lao động, chuyên gia từ vùng dịch về hoặc ngoài địa phương phải
thực hiện bảo đảm các quy định của ngành y tế về phòng, chống dịch trước khi
làm việc, tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các doanh nghiệp phải
thực hiện nghiêm việc kiểm tra y tế định kỳ và phải cam kết tuân thủ các quy
định phòng, chống dịch từ chủ doanh nghiệp và người lao động.
3.9. Về thi công các công trình đầu tư, dự án đầu tư, dân dụng
- Các công trình đầu tư công: Chủ đầu tư, đơn vị thi công phải xây dựng
phương án thi công đảm bảo theo tiêu chí hướng dẫn của Bộ Xây dựng; quản lý
chặt chẽ đội ngũ thi công tại chỗ hoặc “một cung đường hai điểm đến”; người
lao động đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong huyện, thành phố di chuyển
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theo hướng dẫn trên. Đối với lao động ngoài huyện, thành phố, từ vùng dịch,
ngoài tỉnh phải thực hiện việc kiểm soát dịch trước khi vào làm việc; đồng thời,
phải đăng ký với địa phương về phương tiện, đội ngũ tài xế vận chuyển nguyên,
vật liệu.
- Đối với các dự án đầu tư: Chủ đầu tư xây dựng phương án thi công cụ
thể đảm bảo công tác thi công và phòng, chống dịch, phương án vận chuyển vật
tư, đội ngũ chuyên gia, người lao động.
- Đối với công trình thi công dân dụng (người dân): phải thực hiện
phương án thi công, đảm bảo công tác phòng, chống dịch; kiểm tra y tế thường
xuyên, bố trí ăn, nghỉ tại chỗ hoặc địa điểm gần trong cung đường.
- Đối với tài xế đi nội tỉnh cư trú trên địa bàn Tỉnh phải test nhanh kháng
nguyên SARS-CoV-2 trước khi về nơi cư trú. Đối với tài xế đi liên tỉnh cư trú
trên địa bàn Tỉnh phải xét nghiệm RT-PCR trước về địa phương (địa phương bố
trí địa điểm để tài xế nghỉ ngơi, hạn chế tiếp với người khác).
3.10. Tiếp tục quản lý và mở rộng vùng xanh
- Tiếp tục quản lý vùng xanh theo Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày
18/8/2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh và Kế hoạch số 258/KHPH-UBNDUBMTTQ ngày 25/8/2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh và Uỷ ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam Tỉnh.
- Khuyến khích mở rộng vùng xanh; lấy nhân dân là chủ thể, trọng tâm để
quản lý thông qua Tổ nhân dân tự quản, tổ dân phố, khóm, ấp.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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
hay Chỉ thị số 16/CT-TTg.
- Khẩn trương thực hiện việc tiêm vắc xin đúng đối tượng, bảo đảm an
toàn tiêm chủng khi được Sở Y tế phân bổ số lượng.
- Khẩn trương triển khai thực hiện theo các hướng dẫn của các Tiểu ban,
sở, ngành Tỉnh.
2. Tiểu ban Xét nghiệm: rà soát, điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn các địa
phương về chiến lược xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn
mới, bảo đảm tầm soát có trọng tâm, trọng điểm, rà soát lại các khu vực còn
nghi ngờ, kịp thời phát hiện, sàng lọc triệt để các trường hợp F0, F1 trong cộng
đồng; đổi mới phương thức lấy mẫu hiệu quả hơn, rút ngắn thời gian trả kết quả
sớm nhất.
3. Tiểu ban Cách ly: ban hành hướng dẫn về các quy trình, mô hình tổ
chức thực hiện tại các cơ sở cách ly tập trung, bảo đảm công tác chống nhiễm
khuẩn, chống nhiễm chéo theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Tổ công tác Bộ Y tế.
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4. Tiểu ban Điều tra, giám sát: hướng dẫn các địa phương việc thực hiện
chuyển trạng thái khi phát hiện trường hợp F0 trong cộng đồng, bảo đảm công
tác khoanh vùng, dập dịch kịp thời.
5. Tiểu ban Điều trị: tiếp tục bố trí, điều phối thu dung, điều trị, phân
tầng điều trị ca mắc COVID-19 ngay khi tiếp nhận ban đầu và từ tuyến cơ sở;
bảo đảm thuốc, nguồn nhân lực (bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên...) phục vụ
điều trị; cập nhật hướng dẫn điều trị giảm tối thiểu số lượng tử vong, bảo đảm
mục tiêu đã đề ra.
6. 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.
7. Tổ kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg: ban hành Kế hoạch
kiểm tra cụ thể tại các cơ quan, đơn vị và địa phương trong tình hình mới.
8. Công an Tỉnh
- Tiếp tục thực hiện rà soát đối tượng, cấp thẻ hoặc giấy đi đường cho cán
bộ, công chức, viên chức, người dân khi di chuyển và thực hiện nhiệm vụ.
- Chủ trì, phối hợp các địa phương tiếp tục quản lý, duy trì, bảo vệ vùng
xanh trong điều kiện tình hình mới.
9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: chủ trì, phối hợp Sở Công
Thương, Sở Giao thông vận tải tiếp tục duy trì Tổ hỗ trợ sản xuất và liên kết tiêu
thụ; nắm chắc tình hình sản xuất nông, thuỷ sản của từng địa bàn; tăng cường
liên kết tiêu thụ và hướng dẫn các địa phương thực hiện.
10. Sở Công Thương: ban hành 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 trong điều kiện tình hình mới.
11. Sở Xây dựng: chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành
hướng dẫn các địa phương triển khai xây dựng các công trình đầu tư, dự án đầu
tư, dân dụng bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch trong tình hình mới.
12. Sở Y tế
- Phân luồng, phân tuyến khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu khám chữa
bệnh cho nhân dân; có phương án chăm sóc tốt hơn, bảo vệ tốt nhất an toàn cho
lực lượng bác sỹ, cán bộ y tế, đặc biệt là tại các bệnh viện điều trị người mắc
COVID-19. Tiếp tục điều phối nguồn lực y tế trên địa bàn (bao gồm cả y tế tư
nhân) tham gia vào công tác phòng, chống dịch
- Tổ chức kích hoạt các trạm y tế lưu động tại các xã, phường, thị trấn.
- Nâng cao năng lực đáp ứng của ngành y tế (truy vết, xét nghiệm, cách
ly, điều trị) để đảm bảo triển khai các biện pháp y tế hiệu quả. Khẩn trương hoàn
thành khu hồi sức tích cực quy mô 40 giường tại Bệnh viện Phổi.
- Hướng dẫn và phân phối ngay vắc xin phòng COVID-19 cho các địa
phương khi Bộ Y tế phân bổ.
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13. Sở Giao thông vận tải
- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, các ngành liên quan và địa phương tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh
ban hành quy định và hướng dẫn việc di chuyển liên tỉnh, nội tỉnh của người
dân, lưu thông, vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất và tiêu dùng trong tình
hình mới.
- Hướng dẫn cấp mã QR, phân luồng xe vận chuyển, lưu thông hàng hóa.
14. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- 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 cùng tham gia công tác an sinh xã hội; tiếp tục thực hiện hỗ trợ cho các
đối tượng theo quy định; hỗ trợ cho các trường hợp khó khăn ngoài đối tượng
quy định…
- Tiếp tục tham mưu Kế hoạch đón người dân Đồng Tháp ở các tỉnh,
thành phố có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu về Tỉnh.
15. Sở Tài chính
- 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.
- Chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp thẩm tra các nguồn chi, việc sử dụng các
khoản chi; kịp thời hướng dẫn các địa phương, tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh
thực hiện đúng thẩm quyền quy định.
16. Sở Thông tin và Truyền thông
- Định hướng công tác truyền thông về phòng, chống dịch; hướng dẫn
việc áp dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch COVID-19; cung cấp
thông tin, theo dõi hoạt đường dây nóng từ cấp xã đến cấp tỉnh; phục vụ các
cuộc họp trực tuyến, hội nghị.
- Tiếp tục theo dõi mức độ tuân thủ của người dân trong thực hiện giãn
cách xã hội.
17. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh: chủ trì, phối hợp Cục Hải quan
và các cơ quan quản lý biên giới tăng cường quản lý chặt chẽ người và phương
tiện qua lại biên giới; xử lý nghiêm các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép;
hướng dẫn phương thức giao nhận hàng và quản lý người, phương tiện.
18. Sở Nội vụ: phát động phong trào thi đua, hướng dẫn các tiêu chí khen
thưởng; tổng hợp các mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong công tác phòng,
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chống dịch. Đồng thời, tiếp tục theo dõi tham mưu về việc tăng cường kỷ cương
kỷ luật trong giai đoạn hiện nay.
19. Sở Tư pháp: hướng dẫn và tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh về tính
pháp lý của các văn bản ban hành và tính chấp hành của các ngành, các cấp.
20. Sở Giáo dục và Đào tạo: xây dựng các phương án và phối hợp chặt
chẽ với các ngành, địa phương kiểm tra, rà soát, chuẩn bị các phương án khai
giảng năm học mới 2021 - 2022 bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống
dịch COVID-19.
21. 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./.
Nơi 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/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, THVX (Trung).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Thiện Nghĩa

Phụ lục
NHÓM CHỈ TIÊU THỰC HIỆN

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 282/KH-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2021
của Uỷ ban nhân dân Tỉnh)
STT
Nhóm chỉ tiêu
Mục tiêu
Chủ trì
Phối hợp
Không
phát
sinh
điểm
Uỷ
ban
nhân
Công
an Tỉnh;
1
Quản lý, kiểm
dân các huyện, - Bộ Chỉ huy Quân
soát chặt chẽ địa nóng, phức tạp về dịch
thành phố
sự Tỉnh;
bàn
- Bộ Chỉ huy Bộ
đội Biên phòng
Tỉnh.
2
Giảm số lượng ca
mắc mới
2.1 Từ ngày 25/9/2021 - TP. Sa Đéc, các huyện: Uỷ ban nhân - Tiểu ban Cách
Lai Vung, Lấp Vò, Châu dân các huyện, ly;
Thành: không quá 3 ca thành phố
- Tiểu ban Xét
mắc/ngày.
nghiệm;
- TP. Cao Lãnh, TP.
- Tiểu ban Điều
Hồng Ngự, các huyện:
tra, giám sát;
Tam Nông, Hồng Ngự,
- Tiển ban Tài
Thanh Bình, Tân Hồng,
chính, Hậu cần.
Cao Lãnh, Tháp Mười:
không
quá
1
ca
mắc/ngày.
2.2 Từ ngày 30/9/2021 - TP. Sa Đéc, các huyện: Uỷ ban nhân - Tiểu ban Cách
Lai Vung, Lấp Vò, Châu dân các huyện, ly;
Thành: không quá 2 ca thành phố
- Tiểu ban Xét
mắc/ngày.
nghiệm;
- TP. Cao Lãnh, TP.
- Tiểu ban Điều
Hồng Ngự, các huyện:
tra, giám sát;
Tam Nông, Hồng Ngự,
- Tiển ban Tài
Thanh Bình, Tân Hồng,
chính, Hậu cần.
Cao Lãnh, Tháp Mười:
không có ca mắc/ngày.
Tiển ban Tài
3
Giảm sâu tỷ lệ tử - Số lượng đang điều trị - Sở Y tế;
dưới 500 ca;
- Tiểu ban Điều chính, Hậu cần
vong
- Tỷ lệ tử vong/ca mắc
trị.
dưới 2,2%.

BỘ CÔNG AN
CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 174/KH-CAT-TM

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm
an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện
Chỉ thị 16/CT-TTg và Chỉ thị 15/CT-TTg của Chính phủ
Thực hiện Thông báo số 727-TB/TU ngày 14/9/2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, Quyết định số 1401/QĐ-UBND-HC ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh về
việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 (có gửi kèm), trong đó áp dụng ở mức cao hơn Chỉ thị 15CT/TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với TP Cao Lãnh, TP
Hồng Ngự và các huyện Thanh Bình, Cao Lãnh, Tháp Mười, Hồng Ngự, Tân
Hồng, Tam Nông; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đối với TP Sa Đéc, Châu Thành,
Lai Vung, Lấp Vò, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Đề ra nhiệm vụ cụ thể hóa thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Tỉnh
ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch, góp phần đạt mục tiêu đề ra.
- Xác định rõ trách nhiệm của các cấp Công an, triển khai thực hiện cụ thể
rõ việc, rõ người đến Công an cấp xã, phường, thị trấn, phát huy vai trò người
đứng đầu trong triển khai thực hiện; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết,
khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Đảm bảo cơ chế lãnh đạo, chỉ huy, phân công, phân cấp, phối hợp, chế độ
thông tin báo cáo kịp thời, đúng quy định.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Đối với các huyện, thành phố thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg tiếp tục triển
khai thực hiện các biện pháp công tác và cấp giấy đi đường, hoạt động đi lại
theo Kế hoạch 167/KH-CAT-TM ngày 05/9/2021 của Công an tỉnh về thực hiện
hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an ninh, trật tự trên
địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ.
(Công an TP Sa Đéc, huyện Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò và một số xã
của huyện, thành phố thực hiện Chỉ thị 15 khi áp dụng Chỉ thị 16 thực hiện)
2. Đối với các huyện, thành phố thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg chủ động
tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ
thị 15-CT/TTg ở mức cao (Chỉ thị 15+) phù hợp với tình hình thực tế của địa
phương, nhất là quy định về đi lại của người dân, lưu thông hàng hóa, tạo điều kiện
cho doanh nghiệp hoạt động nhưng phải quản lý, giám sát nghiêm ngặt và đáp ứng
yêu cầu phòng, chống dịch ở mức cao nhất. Chú ý thực hiện các nội dung sau:
2.1. Thời điểm bắt đầu áp dụng biện pháp giãn cách xã hội từ 0 giờ 00 phút
ngày 16/9/2021 đến khi có thông báo mới.
2.2. Tập trung không quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.
- Dừng thực hiện các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung đông người
tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể
thao, giải trí tại các điểm công cộng.
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- Đối với tổ chức đám tang thực hiện nghiêm theo Công văn số 3408/SYTNVY ngày 27/8/2021 của Sở Y tế về hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid19 tại lễ tang và xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh Covid-19 tại cộng
đồng. Trong đó, tổ chức trong nội bộ gia đình, giảm số thân nhân, cử đại diện
người viếng đám tang, sắp xếp giãn cách, không tập trung quá 10 người cùng
thời điểm viếng.
2.3. Người dân không tự di chuyển ra ngoài tỉnh, đối với người di chuyển
từ vùng dịch về Đồng Tháp sẽ tiếp tục thực hiện cách ly tập trung 14 ngày.
2.4. Việc tổ chức đi chợ tiếp tục thực hiện nghiêm việc đi chợ thay người
dân trên địa bàn, bố trí hợp lý một số điểm cung ứng và sắp xếp cho người dân
đi chợ một tuần 2 lần.
2.5. Tiếp tục thực hiện cấp giấy đi đường theo Công văn số 1294/CATPCSGT ngày 05/9/2021 của Công an tỉnh. Tuy nhiên, có bổ sung về đối tượng,
thẩm quyền (theo Phụ lục đính kèm).
2.6. Tất cả giấy đi đường do Công an cấp được gia hạn đến ngày 30/9/2021 và
chỉ cấp bổ sung một số trường hợp đi liên huyện thực hiện Chỉ thị 15 (thông báo tất
cả các cơ quan, doanh nghiệp, người dân, các chốt trên toàn tỉnh để thực hiện).
2.7. Rà soát, bố trí lại các chốt kiểm soát đảm bảo hợp lý, tập trung các cửa
ngõ vào tỉnh, huyện, giáp ranh giữa vùng đỏ, vùng xanh để kiểm soát, quản lý
chặt người vào địa bàn tỉnh, huyện, di chuyển giữa vùng đỏ và vùng xanh.
(Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Cao Lãnh, TP Hồng Ngự và các huyện
Thanh Bình, Cao Lãnh, Tháp Mười, Hồng Ngự, Tân Hồng, Tam Nông thực hiện)
3. Tiếp tục phối hợp Mặt trận Tổ quốc xây dựng và bảo vệ “vùng xanh”
vững chắc theo phương châm 4 tại chỗ; khảo sát, đề xuất công nhận huyện
“vùng xanh” khi đủ điều kiện tiến tới hóa xanh trên địa bàn toàn tỉnh, tạo sự an
tâm cho người dân.
- Gắn công tác xây dựng “vùng xanh” với phát động phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh Tổ quốc, kích hoạt và phát huy hiệu quả các lực lượng cơ sở để
nâng cao năng lực tự phòng, tự quản, tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia
phòng, chống tội phạm và bảo vệ “vùng xanh”, cung cấp thông tin về những vi
phạm trong phòng, chống dịch để xử lý nhanh.
- Tiếp tục tuyên truyền vận đông người dân hiểu chủ trương của lãnh đạo
tỉnh để chia sẻ, đồng thuận, đồng hành cùng tham gia phòng, chống dịch.
(Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Phòng
công tác đảng và công tác chính trị, Công an huyện, thành phố thực hiện)
4. Phải nắm sát tình hình của người dân trên địa bàn, thường xuyên cập
nhật bổ sung “điều tra cơ bản” 3 nhóm người theo từng diện hoàn cảnh để nắm
chắc “từng hộ, từng người”; trên cơ sở đó tham mưu cấp ủy, chính quyền chủ
động đi trước một bước trong đảm bảo an sinh xã hội, làm tốt công tác “an dân”,
nhất là đối với số sống lang thang, cơ nhỡ phải bố trí chỗ ở, tạo điều kiện chăm
sóc tốt nhất, hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.
(Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH, Công an huyện, thành phố
thực hiện)
5. Tiếp tục thực hiện tốt các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự
trong thời gian dịch bệnh.
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- Chủ động nắm tình hình trên các lĩnh vực, kịp thời phát hiện các vấn đề
phát sinh, nhất là trong người dân và doanh nghiệp có dấu hiệu tiềm ẩn phức tạp
và phải khẩn trương báo cáo, tham mưu đề xuất giải quyết nhanh chóng.
- Đảm bảo an ninh, trật tự các khu cách ly, phong tỏa, nơi điều trị, chú
trọng nắm chặt tình hình trong các khu cách ly, khu điều trị (từ khâu bố trí
phòng cách ly; năng lực quản lý, điều trị, chăm sóc y tế, điều kiện ăn ở, vệ sinh
môi trường,...) để tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện, thành phố
giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, không để diễn biến phức tạp.
- Phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tung tin giả, xuyên tạc, không đúng
sự thật trên không gian mạng liên quan đến tình hình dịch bệnh và công tác
phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.
- Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, không để tội
phạm lợi dụng việc nới lỏng giãn cách để hoạt động, chú ý phát hiện đấu tranh,
trấn áp số đối tượng lén lút di chuyển từ địa bàn thực hiện Chỉ thị 16 sang địa
bàn thực hiện Chỉ thị 15 để hoạt động; tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan
“tín dụng đen”, chống người thi hành công vụ, nhất là lực lượng làm nhiệm vụ
phòng, chống dịch; các hành vi lợi dụng chính sách phòng, chống dịch và quyên
góp ủng hộ Nhân dân để trục lợi, tiêu cực; các vi phạm liên quan đến sản xuất,
kinh doanh trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh... Phối hợp Viện kiểm sát, Tòa án
khẩn trương điều tra, truy tố, xét xử nghiêm để răn đe.
(Các phòng nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát, Công an huyện, thành phố thực hiện)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo thực hiện Kế hoạch
này. Các đồng chí trong Ban Giám đốc, thành viên Ban chỉ huy tiền phương
Công an tỉnh, Trưởng Công an huyện, thành phố chỉ đạo kiểm tra, giám sát theo
Kế hoạch số 161/KH-CAT-PV01 ngày 01/9/2021 của Công an tỉnh.
2. Căn cứ Kế hoạch này, các đơn vị triển khai thực hiện theo chức năng,
nhiệm vụ được phân công. Công an huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể
phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn để thực hiện. Kết quả thực hiện lồng
ghép vào báo cáo ngày về công tác phòng, chống dịch bệnh báo cáo về Ban
Giám đốc (qua Phòng Tham mưu) để nắm, chỉ đạo.
3. Giao Phòng Tham mưu giúp Ban Giám đốc theo dõi, đôn đốc và tổng hợp
báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Bộ Công an và Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch bệnh Tỉnh.
Yêu cầu các đồng chí tổ chức thực hiện nghiêm Kế hoạch này./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh (để nắm);
- Đ/c Lê Quốc Hùng, TT/BCA, CHT/BCHTP
BCA phía Nam (để báo cáo);
- V01 A,B (để báo cáo);
- Ban Chỉ đạo PC dịch Tỉnh (để báo cáo);
- Các Đ/c Phó giám đốc (nắm, chỉ đạo);
- Công an đơn vị, địa phương (thực hiện);
- Lưu PV01: Đ1, Đ3.

GIÁM ĐỐC

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu
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PHỤ LỤC
Về việc cấp giấy đi đường và phương tiện lưu thông hàng hóa
(Kèm theo Kế hoạch số 174/KH-CAT-TM ngày 15/9/2021 của Công an tỉnh)
1. Bổ sung đối tượng, thẩm quyền cấp giấy đi đường như sau:
- Nhóm 1, 2, 3 theo yêu cầu tăng từ 30% lên 50%.
- Nhóm 4 bổ sung diện đối tượng làm việc trong lĩnh vực điện, nước, ngân
hàng và thực hiện theo yêu cầu cụ thể từng đơn vị và Thủ trương đơn vị chịu
trách nhiệm về mọi hoạt động đối với nhân viên, người lao động (nêu rõ đối
tượng đi liên huyện).
- Người đi khám bệnh có hồ sơ bệnh không cấp giấy đi đường.
- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cấp giấy đi đường cho công
nhân trong khu công nghiệp và công nhân xây dựng các công trình do Trung
ương quản lý; đối với doanh nghiệp một cung đường hai điểm đến thì thực hiện
cam kết từ nơi ở đến doanh nghiệp và ngược lại; đối với doanh nghiệp thực hiện
“4 tại chỗ” chỉ đạo cho các chốt tạo điều kiện cho công nhân đến công ty, doanh
nghiệp làm việc.
- Công an cấp huyện cấp giấy cho công nhân ngoài doanh nghiệp và xây
dựng trên địa bàn (áp dụng như Phòng Cảnh sát giao thông cấp cho đối tượng
cấp tỉnh).
- Công an xã, phường, thị trấn cấp giấy cho công dân kinh doanh hàng
thiết yếu, làm nông nghiệp, lao động tư do, thợ hồ,...
- Giấy đi đường đã cấp rồi tiếp tục có giá trị đến ngày 30/9/2021.
- Tiếp tục hướng dẫn người dân tạo mã QR và sử dụng mã QR.
2. Đối với việc đi lại của công dân trong xã “vùng xanh”, huyện “vùng
xanh” do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch địa phương đó chịu trách nhiệm cấp
giấy đi đường theo tiêu chí “vùng xanh” (được đi lại liên “vùng xanh”).
Riêng đối với lao động tự do (sản xuất nông nghiệp, thợ hồ, ...) di chuyển
trong “vùng xanh” thì tạo điều kiện đi lại, không cấp và kiểm tra giấy đi đường,
trường hợp ra khỏi xã “vùng xanh” tùy đối tượng, ngành nghề cụ thể thì cấp giấy đi
đường nhưng phải đảm bảo các điều kiện khi trở về “vùng xanh”.
3. Đảm bảo lưu thông hàng hóa nguyên vật liệu sản xuất (trừ hàng hóa
dịch vụ không được phép lưu hành).
- Phương tiện có mã QR Code hoạt động theo “luồng xanh” cho phép đi
lại trên đường, các tuyến đường, trục quốc lộ, tỉnh lộ, các tuyến đường chính...
(tuyến đường xanh).
- Quản lý chặt lái xe, người đi cùng, phải đảm bảo tiêm ít nhất 1 mũi vác
xin Covid-19 hoặc xét nghiệm Covid-19 âm tính còn trong 72 giờ.
- Không được dừng, đỗ, xuống hàng tùy tiện tại địa phương.
- Công an xã, phường, thị trấn tăng cường quản lý địa bàn đối với điểm
đầu và điểm cuối trong chuỗi cung ứng hàng hóa.
- Đối với tài xế xe địa phương đi liên tỉnh thì địa phương bố trí nơi kiểm
soát sàng lọc. Nếu có tiêm vác xin Covid-19 thì được về nhà nhưng tự cách ly
tại gia đình như F1./.

