UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

________

_______________________________________

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 460 /UBND-TCD-NC

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 9 năm 2021

V/v quản lý việc đi lại, làm việc
của cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động trong tình hình
dịch COVID-19

Kính gửi Các cơ quan, đơn vị (có danh sách kèm theo)

c iện Công văn số 410-CV/ U ngày 01/9/2021 của Ban ường vụ
ỉn uỷ v việc c ấn c ỉn tìn trạng cán bộ, công c ức, viên c ức, người lao
động t c iện c ưa ng iêm các quy địn v p òng, c ống dịc Covid-19; Kế
oạc số 265/KH-UBND ngày 05/9/2021 của Uỷ ban n ân dân ỉn v việc
t c iện quyết liệt và iệu quả các biện p áp p òng, c ống dịc COVID-19
trên địa bàn tỉn ; Quyết địn số 1308/QĐ-UBND-HC ngày 04/09/2021 của C ủ
tịc Uỷ ban n ân dân ỉn v việc tiếp tục áp dụng biện p áp giãn các xã ội
trên p ạm vi toàn ỉn t eo C ỉ t ị số 16/C - g ngày 31/3/2020 của
ủ
tướng C ín p ủ để p òng, c ống dịc Covid-19;
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo:
1. ủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt, tổ c ức t c iện ng iêm túc
việc “Bố trí số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại
cơ quan, đơn vị không quá 30% tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động hiện có và phải bảo đảm các hoạt động diễn ra bình thường, thông tin, liên
lạc phải thông suốt”. Cụ t ể n ư sau:
a) Đối tượng được bố trí làm việc tại cơ quan, đơn vị:
- Có nơi cư trú và nơi làm việc trong cùng một địa bàn cấp huyện.
- Nếu nơi cư trú và nơi làm việc không cùng một địa bàn cấp huyện, thì
phải thuộc các trường hợp sau:
+ Lãn đạo, quản lý cấp sở và tương đương trở lên;
+ Lãn đạo, quản lý các chi cục, đơn vị s nghiệp tr c thuộc sở;
+ Lãn đạo Huyện uỷ1, HĐND, UBND cấp huyện; Đảng uỷ, HĐND,
UBND cấp xã.
+ Lãn đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở và tương đương;
lãn đạo các phòng, ban, đơn vị tr c thuộc Huyện uỷ, HĐND, UBND cấp
huyện; cán bộ, công chức, viên chức đảm nhận các vị trí công việc thiết yếu
không thể bố trí người khác th c hiện thay thế. rường hợp này, được bố trí 03
tại chỗ từ ngày 06/9/2021 đến 15/9/2021 k i đến cơ quan, đơn vị làm việc.
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Bao gồm cả cán bộ là Uỷ viên Ban

ường vụ Huyện uỷ.

2
Lưu ý: tổng số lượng người làm việc tại cơ quan, đơn vị để tính 30%
theo quy định nêu trên không bao gồm số lượng người tham gia các công việc
theo điểm b khoản 2 Công văn này.
b) Lập danh sách số lượng cán bộ, công chức, viên chức người lao động
hiện có mặt và danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi làm
việc tại cơ quan, đơn vị (theo từng ngày) từ ngày 06/9/2021 đến ngày 15/9/2021;
chậm nhất lúc 11 giờ 30 phút ngày 06/9/2021, gửi các cơ quan, đơn vị sau đây
để th c hiện thủ tục cấp Giấy đi đường cho cán bộ, công chức, viên chức:
- Các cơ quan, đơn vị cấp Tỉnh2: gửi Phòng Cảnh sát giao thông - Công
an Tỉnh (đồng gửi Sở Nội vụ theo dõi, quản lý).
- Các cơ quan, đơn vị cấp huyện, cấp xã3: gửi Công an xã, p ường, thị
trấn nơi đóng trụ sở cơ quan, đơn vị (đồng gửi Sở Nội vụ theo dõi, quản lý).
Danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi làm việc tại
cơ quan, đơn vị nêu rõ đầy đủ thông tin theo Mẫu giấy đi đường (đín kèm).
rường hợp có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là l c lượng theo
điểm b khoản 2 Công văn này t ì gửi kèm các Quyết định thành lập các tổ chức
liên ngàn , văn bản p ân công, trưng tập, uy động th c hiện nhiệm vụ phòng,
chống dịch COVID-19 hoặc các văn bản minh chứng khác.
2. Một số trường hợp đặc thù:
a) Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị tr c thuộc: được bố trí số lượng người
làm việc tuỳ theo yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
Sở Y tế tổ chức, chỉ đạo việc lập danh sách, gửi cơ quan Công an theo
điểm b khoản 1 Công văn này chậm nhất lúc 11 giờ 30 phút ngày 06/9/2021
để cấp Giấy đi đường cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
b) Đối với l c lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tình
nguyện viên được cử, p ân công, trưng tập, uy động để tr c tiếp tham gia các
công việc phòng, chống dịch COVID-19 theo Đi u 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP
ngày 08 t áng 02 năm 2021 của Chính phủ; thành viên các Tổ công tác, Đoàn
kiểm tra liên ngành do Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp,
Sở Y tế thành lập, việc quản lý đi lại n ư sau:
- Đối với l c lượng tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại
cấp huyện: giao Uỷ ban nhân dân cấp huyện khẩn trương rà soát, lập danh
sách và phối hợp, thống nhất với Công an Tỉnh v việc quản lý, cấp Giấy đi
đường cho l c lượng này trong quá trình làm nhiệm vụ. Thời gian th c hiện:
hoàn thành trong ngày 06/9/2021.
- Đối với l c lượng tham gia làm thành viên Ban Chỉ đạo, Trung tâm
chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 Tỉnh; các Tiểu ban, Tổ giúp việc thuộc
Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy; các Tổ công tác, Đoàn kiểm tra liên ngành
2
3

Bao gồm cả các cơ quan, đơn vị tr c thuộc sở, ngành Tỉnh có trụ sở đóng trên địa bàn thành phố Cao Lãnh.
Bao gồm cả các cơ quan, đơn vị tr c thuộc sở, ngành Tỉnh có trụ sở đóng trên địa bàn các huyện, thành phố.
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do Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Sở Y tế thành lập: giao Tiểu ban Hậu cần (thuộc
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Tỉnh) khẩn trương lập danh sách
và phối hợp, thống nhất với Công an Tỉnh v việc quản lý, cấp Giấy đi đường
cho l c lượng này trong quá trình làm nhiệm vụ. Thời gian th c hiện: hoàn
thành trong ngày 06/9/2021.
- Đối với l c lượng làm nhiệm vụ tại các cơ sở cách ly y tế, cơ sở đi u
trị, cơ sở xét nghiệm hoặc làm nhiệm vụ phòng, chống dịch khác phải
thƣờng xuyên di chuyển đến nhiều địa điểm: theo thẩm quy n quản lý, Bộ
Chỉ huy Quân s Tỉnh và Sở Y tế lập danh sách và phối hợp, thống nhất với
Công an Tỉnh v việc quản lý, cấp Giấy đi đường cho l c lượng này trong quá
trình làm nhiệm vụ. Thời gian th c hiện: hoàn thành trong ngày 06/9/2021.
- Đối với l c lượng cán bộ, công chức, viên chức, tình nguyện viên tr c
tiếp tham gia các hoạt động phòng, chống dịch do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam Tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tổ chức: đ nghị Uỷ
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉn làm đầu mối lập danh sách và phối hợp,
thống nhất với Công an Tỉnh v việc quản lý, cấp Giấy đi đường cho l c
lượng này trong quá trình làm nhiệm vụ. Thời gian thực hiện: trong ngày
06/9/2021.
c) Đối với các trường hợp đặc thù phải bố trí ơn 30% số lượng cán bộ,
công chức, viên chức làm việc tại cơ quan, đơn vị:
- UBND cấp xã, các cơ quan, đơn vị cấp huyện: báo cáo Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định số lượng người làm việc tại cơ quan,
đơn vị. Thời gian báo cáo: chậm nhất ngày 06/9/2021.
- Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh: báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh
(qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định số lượng người làm việc tại cơ quan, đơn
vị. Thời gian báo cáo: chậm nhất ngày 06/9/2021. Giao Sở Nội vụ thẩm định,
trình Chủ tịch UBND Tỉnh trong ngày 06/9/2021.
*Lưu ý: các cơ quan, đơn vị nêu rõ tính chất đặc thù, cụ thể số lượng cán
bộ, công chức, viên chức cần thiết phải bố trí làm việc tại cơ quan, đơn vị.
3. Giao Công an Tỉnh tổ chức hoàn thành việc cấp Giấy đi đường cho các
trường hợp nêu trên trong ngày 06/9/2021; gửi Sở Nội vụ danh sách cấp Giấy đi
đường để theo dõi, quản lý.
4. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Công an Tỉnh, Uỷ ban nhân dân
huyện, thành phố theo dõi, kiểm tra việc chấp àn quy định v số lượng người
làm việc tại cơ quan, đơn vị cấp tỉn t eo Công văn này; t eo dõi, đán giá việc
chấp àn quy định Chỉ thị số 16/CT-TTg của cán bộ, công chức, viên chức
thuộc các cơ quan, đơn vị cấp Tỉnh; kịp thời báo cáo, đ xuất Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân Tỉnh chấn chỉnh, xử lý nghiêm hoặc kiến nghị cơ quan có t ẩm quy n
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tổng hợp, báo cáo kết quả th c hiện v
Uỷ ban nhân dân Tỉnh.
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5. Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố theo dõi, kiểm tra việc chấp hành
quy định v số lượng người làm việc tại các cơ quan, đơn vị và việc chấp hành
quy định Chỉ thị số 16/CT-TTg của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm
quy n quản lý; xử lý nghiêm hoặc kiến nghị cơ quan có t ẩm quy n xử lý
ng iêm các trường hợp vi phạm.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương, ng iêm túc t
hiện nội dung trên./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- N ư trên;
- / U; /HĐND ỉnh;
- CTvà các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu: V , NC/TCD-NC (V)

hạ

hiện N h a

c
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DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ
(Ban hành kèm theo Công văn số: 460 /UBND-TCD-NC
ngày 05 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)
ÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

GHI CHÚ

Các Cơ quan, đơn vị thuộc Tỉnh uỷ
Văn p òng ỉnh uỷ
Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh Uỷ
Ban Dân vận Tỉnh uỷ
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
Ban Nội chính Tỉnh uỷ
Đảng uỷ Khối các cơ quan ỉnh
rường Chính trị Tỉnh
Báo Đồng Tháp
Các cơ quan, đơn vị thuộc Hội đồng nhân dân Tỉnh

1

Văn p òng Hội đồng nhân dân Tỉnh

2

Các Ban thuộc Hội đồng nhân dân Tỉnh
Các tổ chức chính trị - xã hội

1

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh

2

Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh

3

Hội Nông dân Việt Nam Tỉnh

4

Hội C u Chiến binh Việt Nam Tỉnh

5

Tỉn Đoàn

6

Liên đoàn Lao động Tỉnh

Các cơ quan chuyên ôn và đơn vị trực thuộc Uỷ ban nhân dân Tỉnh
1
Sở Thông tin và Truy n thông
2
Sở Văn oá, ể thao và Du lịch
3
Sở Công T ương
4
Sở Y tế
5
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6
Sở Xây d ng
7
Sở Lao động - ương bin và Xã ội
8
Sở Giáo dục và Đào tạo
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Sở Giao thông vận tải
Sở ư p áp
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Tài chính
Sở ài nguyên và Môi trường
Sở Kế hoạc và Đầu tư
Sở Ngoại vụ
Sở Nội vụ
Thanh tra Tỉnh
Văn p òng UBND Tỉnh
Ban Quản lý Khu kinh tế Tỉnh
rường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp
rường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp
Quỹ Đầu tư P át triển Tỉnh

23

Ban Quản lý d án đầu tư xây d ng công trình dân
dụng và công nghiệp Tỉnh

24

Ban Quản lý d án đầu tư xây d ng công trình nông
nghiệp và phát triển nông thôn Tỉnh

27

Ban Quản lý d án đầu tư xây d ng công trình giao
thông Tỉnh

28

Trung tâm xúc tiến

29
30
31

Vườn Quốc gia Tràm Chim
Văn p òng Ban an toàn giao t ông
Văn p òng Đi u phối xây d ng nông thôn mới và
ái cơ cấu ngành nông nghiệp Tỉnh
Đài P át t an và ruy n ìn Đồng Tháp
Các cơ quan thuộc ngành dọc đón trên địa bàn tỉnh
Công an Tỉnh
Bộ chỉ huy Quân s Tỉnh
Cục Hải quan Tỉnh
Cục Thi hành án Đồng Tháp
Cục Quản lý thị trường Đồng Tháp
Ngân àng N à nước – Chi nhánh tỉn Đồng Tháp
Bảo hiểm xã hội Tỉnh
Cục Thống kê Tỉnh
Cục Thuế Tỉnh
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh

32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ương mại, Du lịc và Đầu tư

7
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
11

1
1
2

Kho bạc N à nước Tỉnh
Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh
Tòa án Nhân dân Tỉnh
rường Đại học Đồng Tháp
Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp
Công ty Điện l c Đồng Tháp
Ngân hàng Chính sách xã hội Tỉnh
Các Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh
Liên minh Hợp tác xã Tỉnh
Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Tỉnh
Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Tỉnh
Hội Liên hiệp Văn ọc – Nghệ thuật Tỉnh
Hội Chữ thập đỏ
Hội Luật gia Tỉnh
Hội Người mù
Hội Đông y
Hội khuyến học
Hội Nhà báo Tỉnh
Hội Khoa học lịch sử
Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Nạn nhân chất độc da
cam/dioxin v bệnh nhân nghèo Tỉnh
Các Doanh nghiệp nhà nƣớc Tỉnh
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp
Các cơ quan, đơn vị cấp huyện
Huyện uỷ, Thành uỷ
Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố
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MẪU GIẤY ĐI ĐƢỜNG
(kèm theo Công văn số: 460 /UBND-TCD-NC ngày 05/9/2021 của Chủ tịch Uỷ
ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)
______________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐI ĐƢỜNG
Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
1. Họ và tên:…………………………………….; Giới tín :………………......
2. Sin ngày…………..…t áng…………..năm……………;
3. Số CCCD/CMND…………………; Ngày cấp………….; Nơi cấp…………
4. Số điện thoại:………………………………………………………………..
5. Địa chỉ t ường trú:……………………………………………………...........
6. Địa chỉ tạm trú/nơi ở hiện nay:………………………………………………
7. Nơi đến/nơi làm việc:……………………………………………………......
Địa chỉ:………………………………………………………………………….
8. Chức vụ/vị trí công tác:………………………………………………………
9. Mục đíc t am gia giao t ông:………………………………………………
10. Thời gian t am gia giao t ông:……………………………………………..
MÃ KHAI BÁO Y TẾ1

Đồng Tháp, ngày

tháng

năm 2021

CƠ QUAN CẤP

……………………………………………..(2)
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

