ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 892 /UBND-KGVX

Tuyên Quang, ngày 31 tháng 3 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg
ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
về thực hiện các biện pháp cấp bách
phòng, chống dịch COVID-19

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
Thực hiện: Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng,
với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết; Chỉ thị số
16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp
cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.
Để tiếp tục chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban nhân
dân huyện, thành phố tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
đã đề ra, nhất là Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg
ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và tuân thủ các chỉ đạo của tỉnh về
phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách sau:
1. Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01
tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn tỉnh theo nguyên tắc gia đình cách ly với
gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với
huyện, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo
khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người
dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương
thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ
sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và
các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu
2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường
học, bệnh viện và tại nơi công cộng.
Yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp
phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ
các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các
hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; người
đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu
trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm
sức khỏe, an toàn cho người lao động.

2. Công an tỉnh, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục
quyết liệt rà soát các trường hợp tiếp xúc với người bệnh, người qua lại "ổ dịch"
tại bệnh viện Bạch Mai và các vùng có dịch khác để áp dụng các biện pháp phù
hợp. Tiếp tục kêu gọi người dân đã qua lại vùng có dịch và các “ổ dịch” khai
báo y tế và yêu cầu liên hệ để được xét nghiệm. Yêu cầu Công an tỉnh phối hợp
với Sở Y tế lập danh sách những người đang ở trên địa bàn tỉnh có liên quan đến
các hoạt động của Công ty Trường Sinh có nguy cơ lây nhiễm để theo dõi y tế,
giám sát, cách ly, xử lý nhanh triệt để các nguồn lây dịch bệnh.
Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện việc yêu cầu cách ly tại gia
đình, khai báo y tế để phân loại, xét nghiệm và cách ly tập trung nếu cần thiết
đối với người đã qua lại bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12 tháng 3 năm 2020; giao
chính quyền cơ sở tổ chức giám sát chặt chẽ tại từng gia đình.
Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân huyện, thành
phố tiếp tục khẩn trương thực hiện rà soát, kiểm tra y tế, cập nhật tình hình sức
khỏe của những người đã nhập cảnh từ ngày 8 tháng 3 năm 2020 nhưng chưa áp
dụng cách ly; lập danh sách những người đã tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần để
phân loại sàng lọc, áp dụng biện pháp cách ly phù hợp (cách ly tập trung, tại
nhà, cơ sở lưu trú).
3. Các cơ quan, đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức
sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần
thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử
lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại
công sở; tăng cường tổ chức họp trực tuyến. Người đứng đầu chịu trách nhiệm
về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy
định phòng, chống dịch tại công sở.
4. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành
khách công cộng. Hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa
bàn, khu vực khác; dừng việc di chuyển từ vùng có dịch đến địa bàn tỉnh, trừ
trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực,
thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các
doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất.
5. Yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không giới thiệu và
triển khai gói bảo hiểm liên quan đến bảo hiểm đối với bệnh COVID-19.
6. Giao Sở Y tế:
a) Chỉ đạo các bệnh viện thực hiện các quy trình và quản lý chặt chẽ,
tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện; kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu kê khai y tế
bắt buộc đối với bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân; mỗi một
bệnh nhân chỉ được một người chăm sóc; dừng việc thăm bệnh nhân tại các cơ
sở y tế. Có quy định chặt chẽ về tiếp nhận bệnh nhân, không để một cá nhân lây
nhiễm làm ảnh hưởng đến hoạt động của toàn bộ bệnh viện.
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b) Báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các phương án, kịch bản và khả
năng ứng cứu đối với trường hợp khẩn cấp về dịch có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh.
7. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo
tổ chức, sắp xếp cơ sở cách ly tập trung, tách bạch các trường hợp mới cách ly
và đang cách ly, không để lây chéo.
8. Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo việc bảo đảm an ninh trật tự, phòng
chống tội phạm, nhất là đối với vùng nông thôn.
9. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí
trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền ủng hộ chủ trương
bảo vệ sức khỏe của nhân dân, không được rút tít gây hoang mang, hiểu nhầm.
Người chịu trách nhiệm phòng, chống dịch không phát ngôn gây hoảng loạn
trong nhân dân.
10. Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chú ý bảo đảm
hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân.
(Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ được
đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ)./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
(báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh Nguyễn Thanh;
- Như kính gửi; (thực hiện)
- Lưu: VT, KGVX (Giang).

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
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Phạm Minh Huấn
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