ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 968 /UBND-KGVX

Tuyên Quang, ngày 07 tháng 4 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp
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 Thông báo số 143/TB-VPCP ngày 04/4/2020 của Văn phòng
Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp
Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân
huyện, thành phố:
- Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa
bàn, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, chần chừ; tiếp tục quán triệt sâu sắc
chủ trương bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng nhân dân, huy động tổng lực,
phối hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch với
tinh thần kiên quyết hơn, mạnh mẽ hơn, khẩn trương hơn, đặc biệt là thực hiện
nghiêm các giải pháp cấp bách, không làm suy giảm mức độ và các yêu cầu của
Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các Văn bản chỉ đạo của tỉnh.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về thực hiện cách ly
toàn xã hội, nhất là về việc mọi người hạn chế tối đa ra ngoài và di chuyển, đeo
khẩu trang và rửa tay thường xuyên; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin,
chuyển sang làm việc tại nhà và các biện pháp cấp bách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg
của Thủ tướng Chính phủ; chú trọng thông tin về các tấm lòng nhân ái, tấm gương
tốt tích cực hưởng ứng công tác phòng, chống dịch và lên án mạnh mẽ các hành vi
vi phạm quy định về phòng, chống dịch.
- Tuyên truyền đến toàn thể nhân dân trên địa bàn tiếp tục đoàn kết, chung
sức đồng lòng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để thực hiện có hiệu
quả các giải pháp cấp bách, nhất là về cách ly toàn xã hội, hạn chế đi lại, di
chuyển, góp phần cùng cả nước đẩy lùi đại dịch.
2. Giao trách nhiệm:
2.1. Sở Y tế:
- Khẩn trương tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành Kế hoạch điều chỉnh
đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn theo nội dung chỉ đạo của
Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 39/UBND-KGVX ngày 04/4/2020.

- Tham mưu, đề xuất cụ thể việc đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, nhân
lực, sinh phẩm cho phòng xét nghiệm trên địa bàn để đảm bảo có thể xét nghiệm vi
rút SAR-CoV-2 tại chỗ (theo nội dung điểm 1 Công văn số 1807/CV-BCĐ ngày
01/4/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19).
- Tiếp tục thực hiện tập huấn về điều trị, sàng lọc; phối hợp chuẩn bị bệnh
viện dã chiến, chuẩn bị các trang thiết bị y tế đảm bảo kịp thời trong công tác
phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn
thực hiện phòng, chống dịch tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy,
trại giam trên địa bàn toàn tỉnh.
2.2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:
- Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan xử lý nghiêm, kể cả
về hình sự các trường hợp không khai báo y tế, khai báo không trung thực,
không chấp hành cách ly, không đeo khẩu trang, tụ tập đông người, chống người
thi hành công vụ; đầu cơ, găm hàng, tăng giá, sản xuất kinh doanh hàng giả,
hàng kém chất lượng; xử lý nghiêm, trục xuất người nước ngoài vi phạm theo
đúng quy định của pháp luật.
- Đẩy mạnh dự trữ, bảo đảm sẵn sàng cho mọi tình huống và thực hiện tốt
việc cung ứng đủ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho nhân dân với
chất lượng, giá cả phù hợp; chú trọng quan tâm, chăm lo bảo đảm đời sống cho
người nghèo.
- Cần thay đổi mạnh mẽ tư duy, phương pháp làm việc, tăng cường ứng
dụng công nghệ thông tin, làm việc trực tuyến, cải cách thủ tục hành chính, xây
dựng chính quyền điện tử, phát triển nền kinh tế số.
Yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai
thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản này; báo cáo kết
quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế tổng hợp) theo quy định./.
Nơi nhận:
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy;
- 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).
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