ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 486/UBND-THVX

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v chấn chỉnh việc nắm thông tin,
quan điểm chỉ đạo của Trung ương,
của Tỉnh và kết quả thực hiện công tác
phòng, chống dịch Covid-19

KHẨN
Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh, cấp
huyện, cấp xã;
- Chủ tịch UBND huyện, thành phố;
- Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Bí
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam; với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, UBND
Tỉnh đã kịp thời ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa chủ trương của Trung
ương, của Tỉnh ủy để tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương thực
hiện quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 thích ứng với tình hình, qua đó đã từng bước kiểm soát được
tình hình dịch bệnh, phấn đấu sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái “bình
thường mới”.
UBND Tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm,
đoàn kết, đồng lòng chia sẻ để cùng nhau phòng, chống dịch của các cấp, các
ngành, đặc biệt là cấp xã, phường, thị trấn. Tuy nhiên, qua kiểm tra một số
xã, phường, thị trấn, một số nơi chưa nắm chắc quan điểm chỉ đạo của Trung
ương, của Tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thông tin tình
hình trên địa bàn quản lý.
Để khắc phục ngay những hạn chế nêu trên, nhằm nâng cao hiệu quả
công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý, Chủ tịch UBND
Tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 các cấp, Chủ tịch
UBND huyện, thành phố và Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn nghiêm túc
thực hiện:
1. Quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu
UBND các cấp phải nắm chắc, đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Chính
phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy và UBND Tỉnh về công tác phòng,
chống dịch Covid-19 và điều hành phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh
dịch bệnh (có Phụ lục đính kèm).
2. Rà soát, tổng hợp, nắm chính xác các số liệu thống kê về dân số, số
lao động làm việc tại địa phương, số lao động làm việc xa nhà (ngoài địa bàn
quản lý), số hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, số lượng người đã
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được tiêm vaccine (mũi 1, mũi 2),… để có cơ sở dữ liệu chuẩn xác được cập
nhật kịp thời, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch Covid19 và an sinh xã hội tại địa phương được hiệu quả.
3. Nắm vững nguyên tắc và phương pháp phòng, chống dịch Covid-19
từ khâu phòng ngừa đến khâu triển khai thực hiện khi phát sinh dịch bệnh.
Phòng dịch vẫn là chính, là cơ bản, chiến lược, lâu dài; thực hiện tốt công tác
nhận diện các điểm không an toàn, nguồn lây bệnh, tuyệt đối không lơ là, chủ
quan, mất cảnh giác.
Khi dịch bệnh bùng phát, triển khai ngay thực hiện nghiêm giãn cách
xã hội theo tinh thần “ai ở đâu ở đó”; rút ngắn chu kỳ xét nghiệm bao phủ và
trả kết quả; ngăn chặn, tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan diện rộng.
4. Nắm vững, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội để triển khai hỗ trợ
kịp thời cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, chú trọng bảo
đảm lương thực, thực phẩm cho người dân, tập trung đối với người thiếu
lương thực, thực phẩm (đứt bữa), người “lang thang, cơ nhỡ”; đa dạng, linh
hoạt các hình thức cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân; huy động mọi
nguồn lực xã hội, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau,
tuyệt đối không để bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc.
5. Kịp thời đúc kết các mô hình, kinh nghiệm, bổ sung các biện pháp
phù hợp trong thực tiễn triển khai công tác phòng, chống dịch; biểu dương,
khen thưởng và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến, cách làm hay; phê
bình, kiểm điểm, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân chưa làm tốt hoặc vi
phạm.
UBND Tỉnh sẽ đột xuất kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19
tại các xã, phường, thị trấn thông qua nhiều hình thức khác nhau, để đánh giá
việc tuân thủ thực hiện nội dung chỉ đạo nêu trên của Chủ tịch UBND Tỉnh.
Yêu cầu UBND huyện, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn quán
triệt thực hiện nghiêm nội dung Công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh (để b/c);
- Ủy ban MTTQVN Tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh;
- Thành viên UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, THVX (Phong).

CHỦ TỊCH

Phạm Thiện Nghĩa
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Phụ lục
CÁC QUAN ĐIỂM, CHỦ TRƯƠNG CỦA CHÍNH PHỦ,
CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG, TỈNH ỦY VÀ UBND TỈNH
VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
(Kèm theo Công văn số 486 /UBND-THVX ngày 10 tháng 9 năm 2021
của Chủ tịch UBND Tỉnh)
______
I. MỘT SỐ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID19 CỦA TRUNG ƯƠNG
1. Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19
Nội dung chính của văn bản:
- Về tập trung đông người: Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập
trung trên 20 người trong 1 phòng. Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài
phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.
- Khoảng cách an toàn: Yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m
giữa người với người tại các địa điểm công cộng.
- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ: Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh
doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch
vụ thiết yếu.
- Hạn chế việc di chuyển của người dân, nhất là từ các tỉnh, thành phố
có dịch đến các địa phương khác. Tạm dừng hoặc tổ chức lại hoạt động giao
thông công cộng để hạn chế đi lại, tập trung đông người trừ các phương tiện
vận chuyển hàng hóa.
2. Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Nội dung chính của văn bản:
- Gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách
ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà
máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện
khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.
- Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật
sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại
nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không
bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác;
- Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 02m khi giao
tiếp; không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh
viện và tại nơi công cộng.
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- Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng
hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ
sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.
- Các cơ quan, đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức
sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự
cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết
yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến
làm việc tại công sở; tăng cường tổ chức họp trực tuyến. Người đứng đầu
chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không
chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.
- Dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng. Hạn chế tối đa
việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác; dừng việc
di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác, trừ trường hợp đặc biệt
vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu
phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp,
chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất.
3. Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2021 của Văn phòng
Chính phủ hướng dẫn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CTTTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Nội dung chính của văn bản:
(1) Thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo đúng yêu cầu của Chỉ thị
số 16/CT-TTg, bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với
người, cộng đồng với cộng đồng. Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng
đồng, yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp
thật sự cần thiết:
- Mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết
yếu khác;
- Các trường hợp khẩn cấp như: Cấp cứu, khám, chữa bệnh; thiên tai,
hỏa hoạn,...
- Làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ
quan ngoại giao và tại các cơ sở nêu tại mục 2 dưới đây..
Trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng
hoặc dung dịch sát khuẩn; không tập trung quá 2 người trở lên tại nơi công
cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách
tối thiểu 2m.
(2) Nhà máy, cơ sở sản xuất; công trình giao thông, xây dựng; cơ sở
kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (như: lương thực, thực phẩm, dược
phẩm; xăng, dầu; điện; nước; nhiên liệu,...); cơ sở giáo dục, ngân hàng, kho
bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân
hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như: công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký
giao dịch bảo đảm...), chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ
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vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ... được
tiếp tục hoạt động.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định và công bố công khai
loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình phải tạm đình chỉ hoạt động.
(3) Cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, trừ các
trường hợp vì lý do công vụ, xe đưa đón công nhân, chuyên gia, người cách
ly, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa. Hạn chế tối đa hoạt
động của các phương tiện cá nhân. Bảo đảm vận hành thông suốt việc vận
chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất.
(4) Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp chịu
trách nhiệm tổ chức làm việc tại nhà phù hợp với điều kiện cụ thể của mình,
không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo
quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.
4. Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các
giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thực hiện Nghị
quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV
Nội dung chính của văn bản:
Chính phủ yêu cầu các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ
thị 15/CT-TTg, Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ phải quán triệt
nghiêm “chủ trương 1, tổ chức thực hiện 10”, bảo đảm chặt chẽ, thực chất.
Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giãn cách xã hội hình thức hoặc “chặt
ngoài, lỏng trong”. Kể từ ngày bắt đầu giãn cách: Trong thời hạn 14 ngày
phải xác định được cụ thể và bảo vệ được thật chắc các “vùng xanh”; có biện
pháp, lộ trình cụ thể để chuyển “vùng vàng” thành “vùng xanh”, “vùng cam”
thành “vùng vàng” và khoanh chặt, thu hẹp “vùng đỏ”; trong thời hạn 28
ngày phải kiểm soát được tình hình trên địa bàn, phải cô lập được các “vùng
đỏ” ở phạm vi hẹp nhất.
5. Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính
phủ về phòng, chống dịch Covid-19
Nội dung chính của văn bản:
Các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg
phải thực hiện nghiêm, nhất quán theo phương châm chỉ có thể thực hiện cao
hơn, sớm hơn phù hợp theo tình hình thực tiễn tại địa phương.
Tuyên truyền rộng rãi, kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các
biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân an tâm “ai ở đâu ở
đấy”. Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú từ sau ngày 31
tháng 7 năm 2021 tới khi hết giãn cách (trừ những người được chính quyền
cho phép).
Lãnh đạo tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ
nếu để người dân tự ý di chuyển ra khỏi địa phương mình. Đối với người dân
đã rời khỏi tỉnh xuất phát đến địa bàn tỉnh khác thì các tỉnh liên quan phải tổ
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chức đón, đưa về địa phương đích đến bảo đảm an toàn. Tổ chức xét nghiệm,
vận chuyển bằng xe ca (có thể bố trí xe tải chở theo xe gắn máy của người
dân nếu người dân di chuyển bằng xe gắn máy). Thực hiện bàn giao đầy đủ,
tổ chức cách ly, giám sát y tế theo đúng quy định, không để dịch bệnh lây lan.
Công an tỉnh, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố và tổ
chức đưa đón người dân.
Tổ chức tốt hệ thống, mạng lưới chăm sóc, điều trị người bị nhiễm vi
rút SARS-CoV-2 theo các tầng điều trị; tập trung và ưu tiên năng lực, nâng
cao chất lượng điều trị, đặc biệt là đối với các bệnh nhân diễn tiến nặng, hạn
chế tối đa các trường hợp tử vong.
6. Chủ trương “Lấy xã, phường, thị trấn là pháo đài, người dân là
chiến sĩ trong phòng, chống dịch” theo Công điện số 1099/CĐ-TTg ngày
22/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giãn cách xã hội
và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Thông điệp 5T để củng cố
các pháo đài chống dịch theo Chỉ thị số 09/CT-BYT ngày 01/9/2021 của
Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát
dịch Covid-19
6.1. “Lấy xã, phường, thị trấn là pháo đài, người dân là chiến sĩ
trong phòng, chống dịch” để kêu gọi, vận động, giải thích, thuyết phục,
hướng dẫn, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, “ai ở đâu ở đó”, cách ly
người với người, nhà với nhà, xã, phường với xã, phường. Người dân là trung
tâm phục vụ, là chủ thể trong phòng, chống dịch.
Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ cao nhất về nhân lực, vật lực y tế, lực lượng
quân đội, công an và các lực lượng cần thiết khác của Trung ương, các địa
phương. Đưa dịch vụ y tế đến gần dân nhất ngay tại xã, phường, thị trấn, bảo
đảm người dân được tiếp cận nhanh nhất, ở mọi lúc, mọi nơi; không để bất cứ
người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc. Thần tốc xét nghiệm diện rộng để phát
hiện sớm nhất các trường hợp F0.
Tóm lại, “lấy xã, phường, thị trấn là pháo đài chống dịch” hàm ý mong
muốn và nhắc nhở xã, phường, thị trấn ở nơi có dịch thì phải biết phát huy
sức chiến đấu tại chỗ để sớm đẩy lùi, tiêu diệt “giặc COVID-19”; còn đối với
các xã, phường, thị trấn đang ở “vùng xanh” thì kiên quyết phải giữ vững
vành đai an toàn, không để dịch COVID-19 xâm nhập, lây lan vào cộng
đồng.
Muốn xã, phường, thị trấn thật sự trở thành pháo đài chống dịch hiệu
quả thì đòi hỏi đội ngũ cán bộ cấp ủy, chính quyền phải biết xây dựng các
phương án, kế hoạch “tác chiến” chống dịch một cách khoa học, phù hợp với
đặc điểm dân cư, địa lý, kinh tế, xã hội, phong tục văn hóa và tình hình dịch
tễ ở địa phương; đồng thời biết bố trí, sử dụng các lực lượng, đội hình chống
dịch một cách hợp lý; có sự phân công, phối hợp rõ ràng, hiệu quả của các
thành phần tham gia chống dịch gắn với trách nhiệm của mỗi cá nhân trên
từng vị trí công tác.
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Mặt khác, để mỗi người dân trở thành một chiến sĩ phòng, chống dịch
thì yêu cầu cán bộ cơ sở (xã, phường, thị trấn) phải làm tốt công tác thông
tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động, hướng dẫn Nhân dân hiểu biết và nắm
được các kỹ năng cơ bản trong việc bảo vệ bản thân, gia đình, cộng đồng trên
địa bàn cư trú.
6.2. Thông điệp 5T gồm:
(1). Tuân thủ nghiêm 5K, thực hiện nghiêm giãn cách, “ai ở đâu ở
đó”. Cách ly người với người, nhà với nhà, xã với xã. Thực hiện nghiêm 5K
khi có việc phải ra khỏi nhà.
(2). Thực phẩm đủ tại nhà. Cung cấp đủ lương thực, thực phẩm, nhu
yếu phẩm để người dân an tâm ở nhà. Đảm bảo an sinh xã hội tại nhà, đặc
biệt quan tâm tới gia đình có người nhiễm, người có hoàn cảnh khó khăn,
nhóm dễ bị tổn thương...
(3). Thầy, thuốc đến tận gia. Bảo đảm mọi người dân được chăm sóc
y tế. Tổ chức trạm y tế lưu động tại các xã, phường để người dân được tiếp
cận dịch vụ y tế; tổ chức quản lý, chăm sóc người nhiễm tại các địa phương
áp dụng cách ly, điều trị F0 tại nhà. Cung cấp túi thuốc cho người bệnh. Sơ
cấp cứu ban đầu và phát thuốc điều trị bệnh mạn tính cho nhân dân.
(4). Test COVID-19 tất cả, thực hiện xét nghiệm toàn bộ người dân,
đặc biệt là tại các địa bàn có nguy cơ rất cao hoặc nguy cơ cao (vùng đỏ,
vùng cam) để sàng lọc, phát hiện sớm người nhiễm, hạn chế lây lan ra cộng
đồng và tổ chức chăm sóc người nhiễm phù hợp. Hướng dẫn người dân tự xét
nghiệm dưới sự giám sát của nhân viên y tế hoặc đội ngũ tình nguyện.
(5). Tiêm chủng tại phường, xã, thị trấn, tiêm vaccine phòng
COVID-19 ngay ở xã, phường, thị trấn, tại trạm y tế hoặc điểm tiêm lưu
động, bố trí nhiều điểm tiêm để người dân trong các nhóm đối tượng tiêm
chủng được tiêm vaccine phòng COVID-19 sớm nhất, gần nhà nhất có thể.
Tóm lại, thông điệp 5T chính là để cụ thể hóa quan điểm của Thủ tướng
Chính phủ về lấy xã, phường, thị trấn làm "pháo đài", người dân là trung tâm,
chủ thể để phòng, chống dịch từ sớm, từ xa, từ cơ sở.
7. Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính
phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên
toàn quốc
Nội dung chính của văn bản:
Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, nhất là
ở một số xã, phường, thị trấn. Các bộ, ngành, địa phương theo chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn được giao, khẩn trương khắc phục các hạn chế, yếu
kém, tổ chức thực hiện quyết liệt hơn, nghiêm hơn, hiệu quả hơn các giải
pháp: Giãn cách xã hội là yếu tố quyết định để hạn chế tối đa lây nhiễm dịch
bệnh; thần tốc xét nghiệm trên diện rộng là then chốt để phát hiện sớm, cách
ly nhanh, phân loại kịp thời và điều trị phù hợp; điều trị giảm tử vong là ưu
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tiên hàng đầu; bảo đảm an sinh xã hội là trọng yếu; vaccine, thuốc điều trị là
chiến lược; bảo đảm an dân, an ninh, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ quan
trọng.
8. Công điện số 1105/CĐ-TTg ngày 27/8/2021 của Thủ tướng Chính
phủ
Nội dung chính của văn bản:
Công điện yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương chỉ đạo Công an Tỉnh và các lực lượng chức năng tăng cường rà soát,
thu dung người "lang thang, cơ nhỡ" trên địa bàn để xét nghiệm, phân loại,
đưa vào các cơ sở trợ giúp xã hội hoặc tổ chức quản lý để thực hiện các chính
sách an sinh xã hội và phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.
II. MỘT SỐ VĂN BẢN LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG
DỊCH COVID-19 CỦA TỈNH
1. Các văn bản chỉ đạo, điều hành chung
1.1. Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 26/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về việc tăng cường các biện pháp thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày
31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên
địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
1.2. Công văn số 410-CV/VPTU ngày 01/9/2021 của Văn phòng Tỉnh
ủy truyền đạt ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy chấn chỉnh tình trạng cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện chưa nghiêm các quy
định về phòng, chống dịch Covid-19
Nội dung chính của văn bản:
Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tinh tập
trung thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
(1). Tiếp tục quán triệt để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
của cơ quan, đơn vị mình gương mẫu chấp hành nghiêm Chỉ thị số 16/CTTTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 06-CT/TU ngày
26/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các quy định về phòng, chống dịch
Covid - 19; "chỉ ra đường khi đi làm hoặc có yêu cầu hết sức cấp thiết, đồng
thời vận động gia đình, người dân nghiêm túc chấp hành", giữ gìn sự an toàn
cho bản thân, cơ quan, đơn vị, địa phương và gia đình mình.
(2). Chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để làm việc tại
nhà, bố trí số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại
cơ quan, đơn vị phù hợp nhưng 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.
(3). Tăng cường quản lý chặt chẽ việc đi lại và tính chấp hành của cán
bộ, công chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý, kịp thời thông tin với
ngành Y tế và báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ khi có tình huống dịch tễ liên
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quan đến dịch Covid-19 xảy ra tại cơ quan, đơn vị hoặc tại địa phương nơi cư
trú liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ
quan, đơn vị. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm về kết
quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị mình. Tổ chức
kiểm điểm, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ
quan, lơ là, cố tình vi phạm quy định về phòng, chống dịch, làm lây lan dịch
Covid - 19 tại cơ quan, đơn vị và trong cộng đồng .
1.3. Quyết định số 157/QĐ-UBND-TL ngày 26/8/2021 của Chủ tịch
UBND Tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19
tỉnh Đồng Tháp
Nội dung chính của văn bản:
Ban Chỉ đạo do ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
Tỉnh làm Trưởng ban; Phó Trưởng ban gồm: Ông Kiều Thế Lâm - Phó Chủ
tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh và 03 Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh: Trần
Trí Quang, Huỳnh Minh Tuấn, Đoàn Tấn Bửu; cùng với 13 thành viên là Thủ
trưởng Sở, ngành Tỉnh. Sở Y tế là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.
Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 do ông
Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh làm Chỉ huy trưởng; 03
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh: Trần Trí Quang, Huỳnh Minh Tuấn,
Đoàn Tấn Bửu làm Phó Chỉ huy trưởng; cùng với 04 thành viên là lãnh đạo:
Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, Công an Tỉnh và Văn phòng Uỷ ban nhân
dân Tỉnh. Trung tâm Chỉ huy đặt tại Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh.
Chủ tịch UBND Tỉnh quyết định thành lập 06 Tiểu ban giúp việc trực
thuộc Ban Chỉ đạo gồm: Điều trị; Điều tra, giám sát dịch; Xét nghiệm; Cách
ly y tế; Thông tin, tuyên truyền; Tài chính, hậu cần.
Quyết định này thay thế các Quyết định trước đây của Chủ tịch UBND
Tỉnh gồm: 112/QĐ-UBND-TL,124/QĐ-UBND-TL,132/QĐ-UBND-TL.
1.4. Quyết định số 146/QĐ-UBND-TL ngày 12/8/2021 của Chủ tịch
UBND Tỉnh về việc thành lập Ban Nghiên cứu đánh giá tác động của dịch
Covid-19 đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp
Nội dung chính của văn bản:
Ban Nghiên cứu đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến phát triển
kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp do ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND
Tỉnh làm Trưởng ban Ban Nghiên cứu; Cục trưởng Cục Thống kê làm Phó
Trưởng ban Thường trực Ban Nghiên cứu; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
làm Phó Trưởng ban Ban Nghiên cứu và đại diện lãnh đạo các sở, ngành Tỉnh
làm thành viên.
Đồng thời, UBND Tỉnh đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban
Nghiên cứu tác động dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng
Tháp (Quyết định số 1218/QĐ-UBND-TL ngày 19/8/2021).
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1.5. Quyết định số 130/QĐ-UBND-TL ngày 30 tháng 7 năm 2021 của
Chủ tịch UBND Tỉnh về việc thành lập Tổ công tác, Bộ phận giúp việc hỗ
trợ sản xuất, tiêu thụ, lưu thông nông sản và nguyên vật liệu đầu vào phục
vụ sản xuất nông nghiệp trong tình hình dịch Covid-19
Nội dung chính của văn bản:
Tổ công tác hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ, lưu thông nông sản và nguyên vật
liệu đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp trong tình hình dịch Covid-19 do
ông Nguyễn Phước Thiện, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
làm Tổ trưởng; ông Nguyễn Hữu Dũng, Giám đốc Sở Công Thương làm Tổ
phó và các thành viên là đại diện lãnh đạo Sở, ngành Tỉnh và UBND cấp
huyện.
Nhiệm vụ: Phối hợp với Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19
huyện, thành phố kịp thời tháo gỡ, xử lý các tình huống khó khăn để hỗ trợ
địa phương thúc đẩy sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ nông sản được thuận lợi,
đảm bảo thông suốt, an toàn phòng chống dịch bệnh Covid -19. Ngăn chặn và
xử lý kịp thời những hành vi gian lận thương mại, đầu cơ, tích trữ, găm hàng
trái quy định nhằm trục lợi, bán sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không
đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, cung cấp thông tin sai lệch hoặc lợi
dụng dịch bệnh để trục lợi.
Bộ phận giúp việc hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ, lưu thông nông sản và
nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp trong tình hình dịch
Covid-19 gồm các thành viên là Trưởng các đơn vị trực thuộc sở, ngành Tỉnh.
2. Các văn bản về giãn cách xã hội
2.1. Thông báo số 719-TB/TU ngày 04/9/2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy kết luận về tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống
dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh
Nội dung chính của văn bản:
Tiếp tục thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị
số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn
Tỉnh đến hết ngày 15/9/2021. Kiên trì tổ chức thực hiện có hiệu quả 04 mục
tiêu: (1) Quản lý, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, (2) Giảm sâu số ca nhiễm, (3)
Hạn chế tối đa số ca tử vong, (4) Từng bước thích ứng, khôi phục hoạt động
sản xuất. 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.
2.2. Quyết định số 1308/QĐ-UBND-HC ngày 04/9/2021 của UBND
tỉnh Đồng Tháp về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên
phạm vi toàn Tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ
tướng Chính phủ để phòng, chống dịch COVID-19
Nội dung chính của văn bản:
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Tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn Tỉnh
theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để
phòng, chống dịch COVID-19, thời gian thực hiện đến hết ngày 15 tháng 9
năm 2021.
3. Các văn bản về di chuyển
3.1. Công văn số 1294/CAT-PCSGT ngày 05/9/2021 của Công an
Tỉnh về việc tiếp nhận và cấp Giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn
cách xã hội trên địa bàn tỉnh
Nội dung chính của văn bản:
Căn cứ Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày 05/9/2021 của UBND Tỉnh
về việc thực hiện quyết liệt và hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó phân công Công an Tỉnh rà soát cấp giấy
đi đường nhằm siết chặt công tác quản lý người và phương tiện tham gia giao
thông trên địa bàn Tỉnh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ
thị số 16/CT-TTg của Chính phủ.
Công văn xác định cụ thể đối tượng xem xét cấp Giấy đi đường, thẩm
quyền cấp Giấy đi đường và hướng dẫn quy trình cấp Giấy.
Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, trao đổi với Công an Tỉnh
(qua Phòng Cảnh sát giao thông; số điện thoại: 02773.851.054 hoặc
0693.620.300) để được hướng dẫn thực hiện.
3.2. Công văn số 343/UBND-ĐTXD ngày 05/9/2021 của UBND Tỉnh
về việc quy định việc di chuyển các phương tiện vận tải hàng hóa trong thời
gian thực hiện giãn cách xã hội
Nội dung chính của văn bản:
Về quy định chung: Người di chuyển từ các địa phương thực hiện giãn
cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ phải có 01
trong 02 loại giấy tờ sau:
- Kết quả test nhanh kháng nguyên âm tính với SARS-CoV-2 trong thời
hạn 72 giờ.
- Kết quả xét nghiệm Realtime RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2
trong thời hạn 72 giờ.
Về quy định cụ thể:
1. Hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường bộ
a) Đối với phương tiện vận chuyển hàng hoá đi xuyên qua địa bàn tỉnh,
lực lượng kiểm soát kiểm tra nhanh các thông tin:
- Trường hợp phương tiện có mã QR: sau khi quét mã QR thể hiện đầy
đủ thông tin và đáp ứng yêu cầu tại mục 1 thì cho phương tiện lưu thông ngay
qua chốt kiểm soát dịch.
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- Trường hợp phương tiện sau khi quét mã QR phát hiện có thông tin
không đầy đủ, chính xác thì yêu cầu người lái xe và người đi trên phương tiện
thực hiện khai báo y tế và đáp ứng yêu cầu tại mục 1, sau đó cho phương tiện
lưu thông ngay qua chốt kiểm soát dịch.
- Đối với phương tiện không có Giấy nhận diện mã QRCode hoặc có
Giấy nhận diện nhưng đã hết hiệu lực, lực lượng kiểm soát kiểm tra nhanh
các thông tin liên quan đến người lái xe và người trên xe, thực hiện khai báo
y tế, sau đó cho phương tiện lưu thông ngay qua chốt kiểm soát dịch. Trường
hợp không đáp ứng yêu cầu thì xử lý theo quy định về phòng, chống dịch.
Các phương tiện đảm bảo các điều kiện sẽ được lực lượng kiểm tra tại
chốt kiểm soát cấp giấy xác nhận màu xanh, cam kết không được dừng đổ
trong quá trình vận chuyển theo lộ trình.
b) Đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất kinh
doanh, tiêu thụ hàng hóa đi vào hoặc đi ra địa bàn tỉnh:
- Quy trình kiểm soát tương tự như tại điểm a, mục 2.1 công văn này.
- Ngoài ra, các Doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải phải có
phương án vận tải thể hiện đầy đủ các thông tin có liên quan đến hành trình
vận chuyển, nơi đi, nơi đến, loại hàng hóa vận chuyển, có ký xác nhận của
chủ Doanh nghiệp, đơn vị vận tải; đối với các hộ kinh doanh cá thể phải có
xác nhận của chính quyền địa phương liên quan đến hành trình vận chuyển,
nơi đi, nơi đến, loại hàng hóa vận chuyển.
Các phương tiện đảm bảo các điều kiện sẽ được lực lượng kiểm tra tại
chốt kiểm soát cấp giấy xác nhận màu vàng, cam kết không được di chuyển
khác lộ trình và dừng đổ trong quá trình vận chuyển.
2. Hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường thủy
a) Thuyền viên và người trên phương tiện phải đáp ứng yêu cầu tại mục
1 công văn này.
b) Chủ phương tiện (hoặc Thuyền viên trực tiếp điều khiển phương
tiện) phải cung cấp đầy đủ các giấy tờ khi có yêu cầu kiểm soát của các chốt
kiểm soát, tại các bến, cảng theo quy định về phòng chống dịch.
III. CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG GẶP
KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 VÀ LỰC LƯỢNG PHÒNG,
CHỐNG DỊCH
1. Văn bản của Trung ương
1.1. Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số
chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do
đại dịch Covid-19.
1.2. Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng
Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
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1.3. Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi
phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng,
chống dịch Covid-19.
2. Văn bản của Tỉnh
2.1. Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của HĐND
Tỉnh ban hành quy định chế độ hỗ trợ đối với người làm nhiệm vụ phòng,
chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
2.2. Quyết định số 964/QĐ-UBND-HC ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh
Đồng Tháp về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao
động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Đồng Tháp.
Nội dung chính của văn bản:
Đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định bao gồm: Người bán hàng rong,
buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác,
vận chuyển hàng hoá (tại các chợ, bến tàu, bến xe, bến cảng, nhà kho); lái xe
mô tô 02 bánh chở khách; người tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh
trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú (phục vụ bàn ăn uống, đầu bếp, phục vụ bếp,
lễ tân, tạp vụ); chăm sóc sức khỏe (massage, xoa bóp y học, châm cứu).
2.3. Quyết định số 1277/QĐ-UBND-HC ngày 29/8/2021 của UBND
tỉnh Đồng Tháp về việc bổ sung đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ người lao
động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) có hoàn cảnh thật
sự khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Nội dung chính của văn bản:
Đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định bao gồm: Thợ hồ (không bao
gồm người làm cai, thầu; tự nhận thi công, sửa chữa nhà riêng, công trình);
phụ hồ. Người giúp việc nhà (theo giờ, theo ngày, theo tháng). Người tự làm
vá vỏ xe mô tô, xe đạp trên các tuyến lộ. Người quanh năm sống từ thu nhập
chính là làm thuê, làm mướn (trồng lúa, chăm sóc lúa, thu hoạch lúa bằng
thủ công; bốc vác tại các cơ sở, cửa hàng vật tư nông nghiệp, cửa hàng vật
liệu xây dựng; bốc vác lúa tại các bến bãi lên xuống tàu, ghe, xe tải; gánh cá
thuê tại các chợ).
IV. CHỦ TRƯƠNG VỀ TIÊM VACXIN PHÒNG COVID-19
Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Tỉnh về tiếp
nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vaccine phòng COVID-19
Nội dung chính của Kế hoạch:
Mục tiêu chung: Phòng, chống dịch chủ động bằng việc sử dụng
vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ và cộng đồng theo Nghị
quyết số 21/NQ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định
số 3355/QĐ-BYT ngày 08 tháng 07 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành
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Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 2022 cho các đối tượng ưu tiên theo quy định.
Đối tượng triển khai: Toàn bộ người dân trong độ tuổi có chỉ định sử
dụng vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất, trong đó: Ưu tiên cho lực
lượng tuyến đầu phòng, chống dịch và lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy,
phát triển kinh tế (số lượng dự kiến: 87.020 đối tượng).
Thời gian triển khai: Bắt đầu từ ngày 23/7/2021.
VI. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC SẢN XUẤT, THU HOẠCH VÀ
TIÊU THỤ NÔNG SẢN, CHĂN NUÔI, THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN
TỈNH ĐỒNG THÁP
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Hướng dẫn số
01/HD-SNN ngày 06/09/2021 về tổ chức sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ nông
sản, chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
VII. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC SẢN
XUẤT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG
THÁP
Sở Công Thương đã ban hành Hướng dẫn số 1727/HD-SCT ngày
18/08/202 về phương án tổ chức sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn
tỉnh Đồng Tháp (Phương án 247/PA-BCĐ ngày 17/8/2021 của Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch COVID-19 Tỉnh về tổ chức sản xuất của các doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp).
VIII. HƯỚNG DẪN MỞ LẠI CHỢ SAU THỜI GIAN TẠM THỜI
ĐÓNG CỬA ĐỂ BẢO ĐẢM PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 1890/SCT-QLTM ngày
06/09/2021 về việc hướng dẫn mở lại chợ sau thời gian tạm thời đóng cửa để
bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19.
IX. VIỆC HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG THAM GIA CÔNG TÁC
PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Bên cạnh việc thành lập Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống
dịch Covid-19 các cấp để lãnh đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch
Covid-19, Tỉnh còn huy động sự tham gia gần 15.500 người từ các lực lượng
khác, cụ thể:
- Thành viên của Tổ Nhân dân tự quản cộng đồng trực tiếp tham gia hỗ
trợ các tổ, chốt kiểm soát, khu cách ly, phong tỏa: 2.503 người;
- Quân sự huy động: Bộ đội: 266 đồng chí, Dân quân: 2.897 đồng chí;
- Công an huy động 1.920 cán bộ chiến sĩ (chiếm 53,2% quân số, cấp
tỉnh 145, cấp huyện 1775);
- Sở Y tế huy động từ các đơn vị trực thuộc để tham gia hỗ trợ cho các
Khu cách ly, điều trị trong Tỉnh: 349 người;
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- Nhân lực tại chỗ do các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế phân
công tham gia phục vụ tại các Khu cách ly, điều trị trong Tỉnh: 942 người
(chưa bao gồm nguồn nhân lực tại chỗ đang phục vụ trực tiếp, gián tiếp cho
công tác trong công tác phòng chống COVID-19 như: truy vết, xét nghiệm,
vận chuyển người mắc COVID-19,…và đang tham gia điều trị, chăm sóc các
bệnh nhân khác không mắc COVID-19 tại các cơ sở y tế công lập).
- Đoàn viên thanh niên tham gia công tác phòng, chống dịch trên 6.000
bạn với hơn 600 đội, nhóm tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch.
X. KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG
DỊCH Ở ĐỊA PHƯƠNG TRONG THỜI GIAN QUA
1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của chỉ đạo quyết liệt và kịp thời của Tỉnh ủy,
UBND Tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh.
2. Huy động sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, các cấp, các
ngành, đặc biệt là đã phát huy vai trò của người đứng đầu các cấp uỷ, chính
quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch.
Áp dụng triệt để phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng
tại chỗ, phương tiện và vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ), chú trọng vai trò chủ
động của chính quyền địa phương. Quan điểm “chống dịch như chống giặc”
phải được triển khai thực hiện nghiêm.
Việc thành lập Trung tâm Chỉ huy các cấp giúp cho việc chỉ đạo, điều
hành được thông suốt hơn, kết nối vai trò của các Tiểu ban để xử lý nhanh
các vấn đề phát sinh liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19, nhất là công
tác hỗ trợ cung ứng hàng hóa thiết yếu của người dân.
3. Huy động sức mạnh của toàn dân, mọi tầng lớp nhân dân đều có sự
đồng lòng nhất trí, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Uỷ ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam đã đứng ra kêu gọi, huy động nguồn lực trong xã hội cho
công tác phòng chống dịch, từng người dân và các doanh nghiệp mặc dù khó
khăn trong đại dịch nhưng vẫn chung tay chống dịch.
4. Huy động toàn bộ hệ thống y tế của Tỉnh vào cuộc, chủ động trong
giám sát, xét nghiệm, hiệu quả trong điều trị, sẵn sàng đi vào tâm dịch phục
vụ công tác điều trị.
Chiến dịch tầm soát diện rộng bằng xét nghiệm RT-PCR tiếp tục phát
huy hiệu quả, kịp thời phát hiện và tách các F0 ra khỏi cộng đồng, góp phần
hạn chế lây lan dịch và số lượng ca mắc.
5. Sớm huy động lực lượng quân đội, biên phòng, công an chủ động và
tham gia vào công tác phòng, chống dịch ngay từ đầu.
6. Sự phối hợp nhịp nhàng, có trách nhiệm của các sở, ngành trong
công tác phòng chống dịch dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống
dịch COVID-19 Tỉnh.
7. Nhanh chóng, kịp thời thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn.
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XI. QUAN ĐIỂM KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH ĐỐI VỚI TRUNG
ƯƠNG
1. Tiếp tục kiến nghị Chính phủ, Bộ Y tế phân bổ vaccine phòng
COVID-19 cho Đồng Tháp để sớm đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng (năng
lực tiêm phòng của Tỉnh hiện nay là trên 40.000 liều/ngày).
2. Hiện nay, tình hình dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt
động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, dẫn đến thu ngân sách không đạt dự
toán giao, khả năng cân đối ngân sách để đảm bảo nhiệm vụ chi theo kế
hoạch và đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch, hỗ trợ người lao động và người
sử dụng lao động theo Nghị quyết của Chính phủ gặp rất nhiều khó khăn,
UBND Tỉnh đã kiến nghị Bộ Tài chính:
- Chấp thuận cho sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của địa
phương để chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
(trường hợp đã sử dụng hết nguồn dự phòng ngân sách địa phương và 70%
Quỹ Dự trữ tài chính tỉnh). Trước đây, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã
báo cáo Bộ Tài chính (tại văn bản số 377/UBND-KT), sau khi thực hiện cải
cách tiền lương theo quy định và thực hiện chính sách an sinh xã hội thì
nguồn cải cách tiền lương còn dư của địa phương là 297 tỷ đồng. Tại văn bản
số 7968/BTC-NSNN ngày 20/7/2021, Bộ Tài chính đã giao Kho bạc Nhà
nước (trung ương) thực hiện hạch toán trích tồn quỹ ngân sách cấp tỉnh của
địa phương để hoàn trả NSTW, với số tiền là 132 tỷ đồng. Như vậy, nguồn
cải cách tiên lương của địa phương còn dư là 165 tỷ đồng.
- Sớm cho ý kiến về phần kinh phí NSTW hỗ trợ NSĐP theo tỷ lệ quy
định, với số tiền 161.039 triệu đồng (gồm: năm 2020 là 42.810 triệu đồng,
năm 2021 là 118.229 triệu đồng, tính đến ngày 07/9/2021).
- Xem xét, hỗ trợ 50% phần kinh phí mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật
tư y tế phục vụ công tác xét nghiệm tầm soát trên địa bàn tỉnh, với số tiền:
313.564 triệu đồng (gồm: năm 2020 là 7.197 triệu đồng x 50%, năm 2021 là
619.930 triệu đồng x 50%).

