UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 578 /UBND-THVX

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v điều chỉnh hoạt động của
một số loại hình, đối tượng

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành Tỉnh;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.
Từ nhiều ngày qua, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng
của người dân, Đồng Tháp đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch COVID-19
khi áp dụng thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Với mục tiêu từng bước khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội trong điều
kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Uỷ ban
nhân dân Tỉnh nới lỏng việc thực hiện một số hoạt động như sau:
1. Đối với các cơ quan, công sở: không khống chế số lượng cán bộ, công
chức, viên chức và người lao động làm việc. Giao thủ trưởng cơ quan, đơn vị tuỳ
theo đặc thù công việc, bố trí lực lượng làm việc đảm bảo các biện pháp phòng,
chống dịch của ngành y tế. Trường hợp người làm việc ở ngoài Tỉnh phải được
tiêm đủ liều vắc xin hoặc được cơ quan, đơn vị bố trí ăn, nghỉ tại chỗ.
2. Đối với chợ đầu mối, được hoạt động tối đa 70% công suất, thời gian
hoạt động tuỳ vào đặc thù của từng loại chợ. Giao chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp
huyện quyết định cụ thể và phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch.
3. Đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh khẩn trương xây
dựng phương án hoạt động để sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh.
4. Thời gian áp dụng từ ngày 11 tháng 10 năm 2021./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, THVX (Trung).
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