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Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Đồng Tháp, ngày 06 tháng 9 năm 2021

V/v điều chỉnh, bổ sung
Công văn số 460/UBND-TCD-NC
ngày 05 tháng 9 năm 2021 của
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh

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

Ngày 05 tháng 9 năm 2021, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành
Công văn số 460/UBND-TCD-NC về việc quản lý việc đi lại, làm việc của cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tình hình dịch COVID-19;
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của
Công văn số 460/UBND-TCD-NC như sau:
1. Điều chỉnh điểm a khoản 2 Công văn số 460/UBND-TCD-NC như sau:
“a) Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Tỉnh, Sở Y tế và các cơ quan,
đơn vị trực thuộc: được bố trí số lượng người làm việc tuỳ theo yêu cầu nhiệm
vụ của cơ quan, đơn vị.
Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Tỉnh, 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 ngày 06/9/2021 để cấp Giấy đi đường cho cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động.”
2. Bổ sung vào điểm b khoản 2 Công văn số 460/UBND-TCD-NC nội
dung sau:
“- Đối với Phóng viên, nhà báo, biên tập viên, công tác viên và những
người cùng tham gia ghi hình, hỗ trợ kỹ thuật,… thuộc các cơ quan Báo chí
trên địa bàn tỉnh (kể cả phóng viên, nhà báo thường trú tại tỉnh Đồng Tháp),
được cử, phân công thực hiện nhiệm vụ đưa tin, tuyên truyền về công tác
phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh: giao Sở Thông tin và Truyền
thông lập danh sách và phối hợp, thống nhất với Công an Tỉnh về việc quản
lý, cấp Giấy đi đường cho lực lượng này trong quá trình làm nhiệm vụ. Thời
gian thực hiện: hoàn thành trong ngày 06/9/2021.
- Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ
quan, đơn vị cấp tỉnh được cử, huy động hoặc tình nguyện tham gia các hoạt
động phòng, chống dịch COVID-19 (không thuộc các trường hợp vừa nêu
trên): cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
lập danh sách, gửi Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Tỉnh chậm nhất
ngày 06/9/2021 để xem xét, cấp Giấy đi đường phục vụ việc đi lại trong quá
trình tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19.”
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3. Bổ sung vào Danh sách các cơ quan, đơn vị được ban hành kèm theo
Công văn số 460/UBND-TCD-NC: “Các cơ quan, đơn vị khác thuộc hệ
thống cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội –
nghề nghiệp có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh”.
Thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như trên;
- TT/TU; TT/HĐND Tỉnh;
- CTvà các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/TCD-NC (V)
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DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ
(Ban hành kèm theo Công văn số: 462 /UBND-TCD-NC
ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)
ÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
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GHI CHÚ

Các Cơ qu , đơ vị thuộc Tỉnh uỷ
Văn phòng Tỉnh 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 Tỉnh
Trường Chính trị Tỉnh
Báo Đồng Tháp
Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Tỉnh
Các cơ qu

, đơ vị thuộc Hội đồng nhân dân Tỉnh

1

Văn phòng Hội đồng nhân dân Tỉnh
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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 Cựu Chiến binh Việt Nam Tỉnh

5

Tỉnh Đoàn

6

Liên đoàn Lao động Tỉnh

Các cơ qu c uyê
ô và đơ vị trực thuộc Uỷ ban nhân dân Tỉnh
1
Sở Thông tin và Truyền thông
2
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
3
Sở Công Thương
4
Sở Y tế
5
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6
Sở Xây dựng
7
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
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Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giao thông vận tải
Sở Tư pháp
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Ngoại vụ
Sở Nội vụ
Thanh tra Tỉnh
Văn phòng UBND Tỉnh
Ban Quản lý Khu kinh tế Tỉnh
Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp
Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp
Quỹ Đầu tư Phát triển Tỉnh
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Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân
dụng và công nghiệp Tỉnh
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Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông
nghiệp và phát triển nông thôn Tỉnh

27

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao
thông Tỉnh

28

Trung tâm xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư
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Vườn Quốc gia Tràm Chim
Văn phòng Ban an toàn giao thông
Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và
Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Tỉnh
Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp
Các cơ qu t uộc ngành dọc đó trê địa bàn tỉnh
Công an Tỉnh
Bộ chỉ huy Quân sự Tỉnh
Cục Hải quan Tỉnh
Cục Thi hành án Đồng Tháp
Cục Quản lý thị trường Đồng Tháp
Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp
Bảo hiểm xã hội Tỉnh
Cục Thống kê Tỉnh
Cục Thuế Tỉnh
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Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh
Kho bạc Nhà nước Tỉnh
Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh
Tòa án Nhân dân Tỉnh
Trường Đại học Đồng Tháp
Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp
Công ty Điện lực Đồng Tháp
Ngân hàng Chính sách xã hội Tỉnh
Các Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh
1
Liên minh Hợp tác xã Tỉnh
2
Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Tỉnh
3
Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Tỉnh
4
Hội Liên hiệp Văn học – Nghệ thuật Tỉnh
5
Hội Chữ thập đỏ
6
Hội Luật gia Tỉnh
7
Hội Người mù
8
Hội Đông y
8
Hội khuyến học
9
Hội Nhà báo Tỉnh
10
Hội Khoa học lịch sử Tỉnh
11
Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Nạn nhân chất độc da
cam/dioxin về bệnh nhân nghèo Tỉnh
Doanh nghi p à ước Tỉnh
1
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp
Các cơ qu , đơ vị cấp huy n
1
Huyện uỷ, Thành uỷ
2
Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố
Các cơ qu , đơ vị khác thuộc h thống cơ qu Đả , N à ước, tổ chức
chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghi p có trụ sở đó
trê địa bàn tỉnh
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