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CÔNG ĐIỆN

VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương, Bình Phước,
Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc
Trăng, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre;
- Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19;
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội.
Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội
theo Chỉ thị số 16/CT-TTg như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 969/TTgKGVX ngày 17 tháng 7 năm 2021 và Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2021 căn
cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chủ động quyết định việc tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị số
16 trên địa bàn toàn tỉnh, thành phố.
Tiếp tục tranh thủ thời gian, tập trung cao độ chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương nhất việc xét
nghiệm, bóc tách hết F0 (riêng đối với một số khu vực ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương,
Đồng Nai, Long An thực hiện theo chỉ đạo của Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ). Nhất thiết
không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, không được hỗ trợ về y tế. Có
chính sách hỗ trợ thiết thực bằng tiền, lương thực, thực phẩm... để người dân yên tâm ở tại chỗ,
tuân thủ các quy định phòng chống dịch.
Không để người dân tự ý rời tỉnh, thành phố nơi đang thực hiện giãn cách về quê. Trường hợp cá
biệt có người tự ý về quê, đã qua địa bàn tỉnh khác thì các tỉnh phải thống nhất việc tiếp nhận,
quản lý đảm bảo an toàn. Nếu chưa đưa đón về quê được thì giao Bộ Quốc phòng chỉ đạo tiếp
nhận đưa vào các cơ sở cách ly do quân đội quản lý.
Thống nhất với các địa phương liên quan tổ chức đưa đón người dân cần thiết phải về quê thật an
toàn, chu đáo. Đặc biệt lưu ý ưu tiên đưa đón phụ nữ mang thai gần kỳ sinh nở, phụ nữ nuôi con
nhỏ.
Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức sản xuất đảm bảo an toàn.
2. Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ phối hợp với các tỉnh, thành phố liên quan triển khai các
biện pháp đồng bộ để kiểm soát chặt chẽ khu vực các tỉnh: Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc
Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, An Giang, Hậu Giang không để dịch bệnh thâm nhập từ nước ngoài
và từ các tỉnh ngoài khu vực này; tổ chức kiểm soát chặt chẽ khu vực các tỉnh: Bình Phước, Lâm
Đồng, Bình Thuận không để dịch bệnh lan ra khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ./.
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