UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 342/UBND-THVX
V/v quy định việc di chuyển
trong thời gian thực hiện
giãn cách xã hội

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 7 năm 2021

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh;
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh.
Ngày 10 tháng 7 năm 2021, Uỷ ban nhân dân Tỉnh đã ban hành Công văn
số 339/UBND-THVX về việc thắt chặt thực hiện cách ly xã hội trong phòng,
chống dịch đối với một số địa phương. Để triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo
trên, Uỷ ban nhân dân Tỉnh yêu cầu:
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các
huyện, thành phố trực và phân công cán bộ trực chống dịch 24/24 giờ; xử lý ngay
các trường hợp phát sinh trong lĩnh vực, địa bàn mình quản lý.
2. Người từ các địa phương thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng
Chính phủ đến hoặc di chuyển các địa phương thực hiện theo Chỉ thị số 15/CTTTg của Thủ tướng Chính phủ phải có kết quả test nhanh kháng nguyên âm tính
với SARS-CoV-2 trong thời hạn 03 ngày hoặc xét nghiệm Realtime RT-PCR âm
tính với SARS-CoV-2 trong thời hạn 05 ngày hoặc Giấy xác nhận đã tiêm từ 01
mũi vắc xin phòng COVID-19 trở lên, áp dụng đối với các đối tượng sau:
2.1. Người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa.
2.2. Người dân, người làm việc tại các các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ
trang và các cơ sở sản xuất, công trường, 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,...); 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 vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám
bệnh, chữa bệnh, tang lễ...
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp sắp xếp, bố trí
nơi lưu trú cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hạn chế tối đa việc
di chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách.
3. Đối với người di chuyển giữa các địa phương thực hiện Chỉ thị số 16/CTTTg của Thủ tướng Chính phủ.
3.1. Người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa phải có 01 trong
03 loại giấy tờ sau:
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- Kết quả test nhanh kháng nguyên âm tính với SARS-CoV-2 trong thời
hạn 03 ngày.
- Kết quả xét nghiệm Realtime RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong
thời hạn 05 ngày.
- Giấy xác nhận đã tiêm từ 01 mũi vắc xin phòng COVID-19 trở lên.
3.2. Người dân, người làm việc tại các các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ
trang và các cơ sở nêu tại Mục 2.2 phải có Giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức,
doanh nghiệp, chủ cơ sở, trong đó phải nêu rõ lịch trình đi và đến trong thời gian
thực hiện giãn cách.
4. Đối với người di chuyển giữa các địa phương thực hiện Chỉ thị số 15/CTTTg của Thủ tướng Chính phủ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch
theo quy định.
5. Sở Y tế chủ trì, phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Công thương hỗ trợ
các doanh nghiệp thực hiện test nhanh kháng nguyên với SARS-CoV-2 theo nhu
cầu.
6. Sở Giao thông vận tải hướng dẫn các địa phương phân luồng phương tiện
giao thông bảo đảm cho việc lưu thông hàng hóa được thuận lợi, thông suốt.
7. Các Đội kiểm soát và lực lượng chức năng tăng cường tuần tra và xử lý
nghiêm các trường hợp vi phạm./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, THVX (Trung).
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