ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:258/UBND-KGVX

Tuyên Quang, ngày 11 tháng 02 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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 Ban Đảng Tỉnh ủy;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh;
- Các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
- Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Thực hiện Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 06/02/2020 của Văn phòng
Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính
phủ về phòng, chống viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Các sở, ban, ngành, địa phương và nhân dân tập trung phòng, chống dịch
bệnh, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm tinh thần “chống dịch như chống
giặc”, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, không được chủ quan, lơ là; đồng
thời không hoang mang; tiếp tục thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chỉ đạo của Ban Bí
thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành trung ương và của tỉnh;
chủ động ứng phó bằng các giải pháp phù hợp, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực,
xây dựng kế hoạch cụ thể để kiểm soát dịch bệnh này theo phương châm 04 tại
chỗ. Tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan rộng; chấp nhận thiệt hại về kinh tế song
cần chủ động các phương án ứng phó, bảo đảm ổn định, thúc đẩy sản xuất, phát
triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
2. Sở Y tế
- Chủ động theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh, cập nhật các
văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế để xây dựng kế hoạch của tỉnh và kịp thời tham mưu
với Ủy ban nhân dân tỉnh các kịch bản ứng phó với từng tình huống dịch bệnh có

thể xảy ra; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho việc dự phòng, cách ly, điều trị và
trang bị phòng hộ cho nhân dân; xây dựng kế hoạch đảm bảo đủ kinh phí, nhân lực
cho công tác phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly y tế, sàng lọc và điều trị, tập
huấn chuyên môn trên toàn hệ thống, hạn chế tối đa lây nhiễm chéo. Chỉ đạo và có
hỗ trợ cần thiết để các địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, nhất
là tại các địa phương có nhiều người thường xuyên qua lại biên giới với Trung Quốc;
phát hiện và có giải pháp kịp thời đối với các trường hợp có biểu hiện cúm, ho sốt…
3. Sở Công Thương, Cục Quản lý Thị trường tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ
chủ trì, phối hợp với Sở Y tế có các giải pháp chỉ đạo trong việc cung ứng khẩu
trang và các loại vật tư thiết yếu phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, kiểm
soát chặt chẽ để ngăn chặn việc đầu cơ, găm hàng, tăng giá các loại khẩu trang,
nước sát trùng, găng tay y tế và các vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống
dịch bệnh nói chung.
4. Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Tân Trào, Trường Cao đẳng
Nghề - Kỹ thuật Tuyên Quang phối hợp với Sở Y tế, các địa phương chỉ đạo thực
hiện tốt việc tiêu độc, khử trùng trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo, sẵn sàng
phương án đưa học sinh, sinh viên đi học trở lại.
5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉ đạo 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; trường hợp các khu di tích, danh
lam thắng cảnh trở lại hoạt động bình thường, phải bảo đảm các yêu cầu về phòng,
chống dịch bệnh.
6. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn địa phương và doanh
nghiệp liên quan có lao động Trung Quốc cách phòng ngừa dịch bệnh theo đúng
khuyến cáo của Bộ Y tế.
7. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên
quan chủ động cập nhật kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2020, bảo đảm tập trung
ứng phó với dịch bệnh, đồng thời đề xuất các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Ủy
ban nhân dân tỉnh do tác động bất lợi của dịch bệnh đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, bảo đảm ổn định kinh tế, các mục tiêu phát triển và tăng trưởng.
8. Sở Ngoại vụ
Tổ chức thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao
tại Văn bản số 40/LS-QHLS ngày 04/02/2020 về việc dịch bệnh viêm đường hô
hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
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9. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc cách ly y tế đối với người từ vùng dịch, đi
qua vùng dịch đến Việt Nam và huy động các nguồn lực để thực hiện việc cách ly
chống dịch; tạo điều kiện, hỗ trợ để người được cách ly yên tâm thực hiện việc các
ly trong suốt thời gian theo dõi (Nội dung cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung
thực hiện theo Quyết định số 344/QĐ-BYT ngày 07/02/2019 của Bộ Y tế gửi kèm
theo Văn bản này).
- Chỉ đạo nắm chắc 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.
- Chỉ đạo việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, tiêu độc, khử trùng một số
nơi đông người, nhất là những nơi bị ô nhiễm; tập trung tuyên truyền để nhân dân
hiểu và thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch.
10. 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./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
(báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó CT UBND tỉnh;
- Như Kính gửi;
- Ban VHXH HĐND tỉnh;
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KG-VX; (Tùng).

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
11-02-2020 09:40:53 +07:00

Nguyễn Thế Giang
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