
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Số: 198/UBND-KGVX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
            

Tuyên Quang, ngày 04 tháng 02 năm 2020 

V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

vi rút Corona gây ra 

 

 

Kính gửi :     

- Các Sở: Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; Lao động, Thương binh và Xã hội; Công Thương; 

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Văn bản số 164/TTg-KGVX ngày 03/02/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch do chủng mới của 

vi rút Corona gây ra; Công điện số 396/CĐ-BVHTTDL ngày 03/02/2020 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di 

tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Thực hiện việc cách ly phòng, chống dịch đối với các trường hợp nhập 

cảnh, kể cả người nước ngoài nhập cảnh đến từ hoặc đi qua 31/31 tỉnh, thành phố 

của Trung Quốc đến, trở về địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong vòng 14 ngày qua, cụ 

thể như sau: 

- Đối với các trường hợp nghi nhiễm chủng mới của vi rút Corona, lập tức 

cách ly tuyệt đối tại các cơ sở y tế. 

- Đối với những người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua tỉnh Hồ Bắc, Trung 

Quốc phải được coi như trường hợp mắc bệnh và tiến hành khoanh vùng cách ly 

ngay tại các cơ sở y tế. 

- Đối với các trường hợp khác thực hiện cách ly tại nhà hoặc cơ sở lưu trú 

dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng, kiên quyết không để các 

trường hợp này ra khỏi nhà hoặc cơ sở lưu trú và tiếp xúc với người xung quanh. 

Đối với những người sống trong gia đình, làm việc trong các cơ sở lưu trú có người 

bị cách ly, thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với 

người bị cách ly và với bên ngoài. 

- Thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly, các biện pháp tiêu độc, khử trùng 

các gia đình, các hộ có tiếp giáp trực tiếp (liền kề) và cơ sở lưu trú nơi có người bị 

cách ly. Lập danh sách toàn bộ những người đã tiếp xúc với người bị cách ly, với 

người trong gia đình, người làm việc trong cơ sở lưu trú có người bị cách ly để theo 

dõi, giám sát chặt chẽ về sức khỏe. 



 

 

Các Sở, ngành liên quan (Sở Y tế; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Công an tỉnh...) 

và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm rà 

roát, thực hiện các biện pháp cách ly, theo dõi đảm bảo đúng quy định hiện hành 

của Nhà nước và chỉ đạo nêu trên. 

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

- Khẩn trương chỉ đạo rà soát toàn bộ các cơ sở lưu trú và thực hiện việc 

cách ly các trường hợp nhập cảnh nêu tại Điểm 1 Văn bản này; đồng thời kiểm soát 

chặt chẽ mọi hoạt động tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh để 

tránh tụ tập đông người. 

- Thực hiện nghiêm việc tạm dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử - 

văn hóa, danh lam thắng cảnh (trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ theo phân 

công) để tránh tập trung đông người, kịp thời thông báo cho nhân dân, du khách 

biết, thực hiện. 

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm (nếu có) 

việc chấp hành các Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản, Công 

điện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của tỉnh liên quan đến công tác phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 

trong các hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. 

4. Giao Công an tỉnh 

Rà soát tất cả các trường hợp nhập cảnh, kể cả người nước ngoài nhập cảnh 

đến từ hoặc đi qua 31/31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc trong vòng 14 ngày qua 

đang ở trên địa bàn tỉnh, để thực hiện việc cách ly nêu tại Điểm 1 Văn bản này. 

5. Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chủ động 

chỉ đạo, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các nội dung 

chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, 

Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trước những diễn biễn 

phức tạp của dịch bệnh này. 

6. Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hằng ngày./. 

 
Nơi nhận: 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 
 

 

 

Nguyễn Thế Giang 

- Bộ Y tế; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Phó CT UBND tỉnh; 

- Như Kính gửi; 

- UBND xã, phường, thị trấn; 

- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, KG-VX; (Tùng). 

(báo cáo) 
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