
  

 Kính gửi: 

   

 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh. 

      

Thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 về quyết liệt thực hiện đợt 

cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; Văn bản số 94/CV-BCĐ ngày 29/3/2020 

của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVI-19 về việc rà soát, quản lý 

các trường hợp đã từng đến Bệnh viện Bạch mai; 

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Văn bản số 162/TTr-SYT ngày 30/3/2020. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

1.1. Tiếp tục thực hiện rà soát, điều tra dịch tễ toàn bộ những người đã từng đến 

bệnh viện Bạch Mai kể từ ngày 13/3/2020 đến nay để thực hiện cách ly y tế theo quy định: 

 a) Thực hiện cách ly y tế tập trung: 

 -  Bệnh nhân đến bệnh viện Bạch Mai khám và điều trị đã khỏi bệnh đã trở 

về Tuyên Quang. 

- Người đưa đón, phục vụ bệnh nhân tại bệnh viện Bạch Mai, đặc biệt lưu ý 

đối với người đã từng đến căng tin của bệnh viện. 

- Học viên thực tập, học tập tại bệnh viện Bạch Mai. 

- Đối với những trường hợp bệnh nhân đến bệnh viện Bạch Mai khám và 

điều trị bệnh ổn định được chuyển về Tuyên Quang để tiếp tục điều trị thực hiện 

cách ly tại bệnh viện. 

- Những người làm việc tại Công ty cung cấp suất ăn Trường Sinh. 

b) Thực hiện cách ly tại nhà với những đối tượng đã tiếp xúc với nhóm đối 

tượng tại mục 1.1 văn bản này. 

1.2. Chỉ đạo các xã phường, thị trấn: Thành lập các tổ giám sát việc phòng 

chống dịch COVID-19: 

a) Tổ giám sát cấp xã, phường, thị trấn: 

- Thành phần: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm Tổ trưởng; Trưởng công an 

xã và Trạm trưởng Trạm y tế xã là tổ phó; tổ viên gồm công an viên và đại diện 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn. 
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- Nhiệm vụ của Tổ giám sát: Tổ giám sát có nhiệm vụ theo dõi giám sát, lập 

danh sách tất cả những người đến địa phương và con, em người địa phương từ các 

nước và các địa phương có dịch trở về báo cáo Tổ giám sát cấp huyện, Ban chỉ 

đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp huyện để thực hiện các biện pháp cách ly, 

phòng, chống dịch theo quy định.  

b) Tổ giám sát tổ dân phố, thôn, bản: 

- Thành phần: Tổ trưởng tổ dân phố;Trưởng thôn, bản, Công an viên và một 

số đại diện khu dân cư làm tổ viên. 

- Nhiệm vụ của Tổ giám sát:  

+ Tổ giám sát phải nắm được danh sách tất cả người của địa phương đang ở 

nước ngoài và ở tỉnh khác; vận động các gia đình trên địa bàn có trách nhiệm khai 

báo với chính quyền trước khi con, em hoặc người thân trở về địa phương; báo cáo 

về Tổ giám sát cấp xã. 

+ Yêu cầu tất cả khách đến, người địa phương từ nước ngoài và các địa 

phương khác trở về phải thực hiện việc khai báo y tế; lập danh sách, tổng hợp báo 

cáo Tổ giám sát và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp xã để thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

2. Sở Y tế: 

-  Chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật  thực hiện lấy mẫu xét nghiệm toàn 

bộ các đối tượng tại mục 1.1. 

- Triển khai các biện pháp kiểm soát chặt chẽ công tác cách ly tại nhà với 

nhóm đối tượng tại mục 1.2 theo đúng quy định của Bộ Y tế. 

- Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết 

bị để tổ chức thực hiện cách ly đối với những trường hợp Bệnh nhân đến bệnh viện Bạch 

Mai khám và điều trị bệnh ổn định được chuyển về Tuyên Quang để tiếp tục điều trị. 

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo chung tình hình thực hiện nội dung chỉ đạo tại 

văn bản này trên địa bàn tỉnh và tham mưu, đề xuất kịp thời biện pháp chỉ đạo với 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện, tổng hợp báo 

cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy;                 

- Thường trực HĐND tỉnh;        (báo cáo) 

- 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). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Nguyễn Thế Giang 
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