UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 236 /UBND-THVX

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 6 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v lập các chốt kiểm soát phòng,
chống dịch COVID-19

Kính gửi:
- Giám đốc Công an Tỉnh;
- Giám đốc các: Y tế, Giao thông vận tải;
- Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh;
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.
Nhằm cụ thể hóa Công văn số 235/UBND-THVX ngày 31 tháng 5 năm
2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng,
chống dịch COVID-19, Uỷ ban nhân dân Tỉnh yêu cầu:
Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào diễn biến tình hình dịch
ở các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với Công an Tỉnh, Sở Y tế, Sở Giao thông
vận tải, Tỉnh đoàn và các đơn vị liên quan thành lập các điểm kiểm soát phòng,
chống dịch COVID-19 (kiểm tra khai báo y tế, thông tin nơi đi, nơi đến, hướng
dẫn phần mềm khai báo y tế điện tử…) tại các tuyến giao thông đường bộ, đường
thủy, đầu mối giao thông trọng điểm, cửa ngõ ra, vào Tỉnh để thực hiện việc kiểm
soát người từ vùng dịch. Khi phát hiện có yếu tố nghi nhiễm COVID-19, tổ chức
test nhanh và thực hiện cách ly theo quy định. Tổng hợp dữ liệu báo cáo gửi Công
an Tỉnh, Sở Y tế phân tích để chuyển về các địa phương xác minh, theo dõi.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các
huyện, thành phố thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo này./.
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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