UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 458 /UBND-THVX

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện Công điện số
1108/CĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành Tỉnh;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.
Thực hiện Công điện số 1108/CĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Thủ
tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ
nghỉ lễ Quốc khánh 02/9, Uỷ ban nhân dân Tỉnh yêu cầu thực hiện một số nội dung
trọng tâm sau:
1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố
- Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung đã chỉ đạo của Trung
ương, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân Tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19,
nhất là tại cấp cơ sở.
- Tăng cường thực hiện nghiêm, triệt để, dứt khoát việc giãn cách xã hội theo
tinh thần “ai ở đâu ở đó”; tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tập trung đông
người, không để tình trạng người dân di chuyển, ra đường gia tăng trong kỳ nghỉ lễ
Quốc khánh 02/9; xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm quy định về
phòng, chống dịch bệnh.
- Tổ chức tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, an toàn trật tự xã hội
để người dân tự giác, yên tâm tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh.
Tuyệt đối không để đứt gãy chuỗi cung ứng an sinh, bảo đảm tiếp cận y tế từ sớm,
từ xa, từ cơ sở trong thời gian nghỉ lễ và thực hiện giám sát xã hội.
2. Công an Tỉnh: chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm
các trường hợp vi phạm; quản lý chặt chẽ, bảo vệ “vùng xanh”.
3. Các sở, ban, ngành Tỉnh hỗ trợ tối đa cho các địa phương trong công tác
phòng, chống dịch COVID-19./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, THVX (Trung).
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