
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH ĐỒNG THÁP Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 177 /UBND-THVX Đồng Tháp, ngày 17 tháng 4 năm 2020 
Về việc tăng cường kiểm tra, giám sát 

và xử lý các hành vi vi phạm trong 

 phòng, chống dịch bệnh Covid-19  

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành Tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. 

Thực hiện Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16 tháng 4 năm 2020 của 

Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 

tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, trong đó, 

giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

quyết định cụ thể việc thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp áp dụng trên 

địa bàn của mình một cách phù hợp đối với việc: Ra khỏi nhà, mở các cửa hàng 

không thiết yếu, vận chuyển hành khách bằng các phương tiện công cộng, tập 

trung đông người, cơ sở kinh doanh, dịch vụ cần đóng cửa, các dự án, công 

trường, các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn; 

Với mục tiêu bảo vệ tốt nhất sức khỏe của Nhân dân và bảo đảm sản xuất, 

kinh doanh trong điều kiện phòng, chống dịch, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh 

chỉ đạo: 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

huyện, thị xã, thành phố 

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Tỉnh tại Công văn số 

172/UBND-THVX ngày 16 tháng 4 năm 2020 về việc tiếp tục thực hiện các 

biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng 

Tháp. 

- Yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tăng 

cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo xử lý nghiêm: 

+ Hành vi tụ tập quá 10 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, 

trường học, bệnh viện;  

+ Không đeo khẩu trang khi ra đường, tại nơi công cộng, trên các phương 

tiện giao thông công cộng;  

+ Các cơ sở kinh doanh dịch vụ bắt buộc tạm dừng hoạt động nhưng vẫn 

vi phạm;  
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+ Các nhà hàng, quán cà phê, giải khát, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, 

uống… phục vụ tại chỗ quá 10 người cùng một lúc, không bố trí chỗ ngồi thông 

thoáng và bảo đảm khoảng cách giữa 2 người từ 2m trở lên; đầu cơ găm hàng, 

tăng giá trái pháp luật; 

+ Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, 

các dự án, công trình xây dựng… trên địa bàn không thực hiện nghiêm quy định 

phòng, chống dịch và yêu cầu ngừng hoạt động nếu đơn vị không bảo đảm các 

yêu cầu về phòng, chống dịch. 

- Tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân chưa làm hết 

trách nhiệm và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh về công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, đơn vị và địa bàn quản lý. 

2. Sở Giao thông vận tải: Chỉ đạo tạm dừng các hoạt động vận tải hành 

khách liên Tỉnh; hướng dẫn Ban quản lý các bến xe, đơn vị kinh doanh vận tải 

trên địa bàn Tỉnh tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 đối với hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh. 

3. Đối với các sự kiện quan trọng trên địa bàn Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân Tỉnh quyết định từng trường hợp cụ thể. 

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo này./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh; 

- CT và các PCT/UBND Tỉnh; 

- UBMT TQ VN Tỉnh  

và các tổ chức CT-XH; 

- Báo Đồng Tháp; 

- Đài PT&TH Đồng Tháp; 

- Cổng Thông tin điện tử Tỉnh; 

- LĐ VP/UBND Tỉnh; 

- Lưu: VT, NC/THVX. Thg. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Văn Dương 
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