ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3833 /UBND-KGVX

Tuyên Quang, ngày 03 tháng 12 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường công tác phòng, chống
dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Hội Nông dân tỉnh;
- Báo Tuyên Quang;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng
chính phủ về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19
(Có văn bản gửi kèm theo).
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban
nhân dân huyện, thành phố thực hiện nghiêm một số nội dung sau:
1. Tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, thực hiện nghiêm việc kiểm
soát chặt chẽ nguồn lây từ bên ngoài vào tỉnh, đề cao trách nhiệm của người đứng
đầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai các hoạt động
phòng, chống dịch COVID-19.
2. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức và thực hiện cách ly tại khu
cách ly tập trung dành cho người nước ngoài của tỉnh.
Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo kiểm tra việc thực
hiện cách ly tại nơi lưu trú của các Công ty, doanh nghiệp có chuyên gia nước ngoài
vào làm việc và các trường hợp cách ly tại nhà; không để những người không có
nhiệm vụ vào khu cách ly và yêu cầu người được cách ly thực hiện đúng các quy định,
thường xuyên đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với người xung quanh
tuyệt đối không để lây lan dịch, bệnh tại khu cách ly và từ khu cách ly ra cộng đồng.
3. Tạm dừng các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người khi không
cần thiết, trường hợp tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng
chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn ...; nghiêm túc thực hiện đeo khẩu
trang tại nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông, đặc biệt là tại các cơ sở
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khám, chữa bệnh, rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước sạch hoặc sát
khuẩn tay bằng dung dịch rửa tay nhanh... tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh
giác. Các cơ sở lưu trú, trường học, siêu thị, cơ sở khám, chữa bệnh thường
xuyên tự đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, hướng dẫn phòng chống dịch,
công khai kết quả tự đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch.
4. Các cơ sở Khám chữa bệnh: Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 24/CT-BYT
ngày 24/11/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục rà soát hoàn thiện đảm bảo Bệnh viện an
toàn theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế về việc Ban
hành bộ tiêu chí Bệnh viện An toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các bệnh
dịch viêm đường hô hấp cấp.
5. Công an tỉnh
- Tiếp tục chỉ đạo cơ quan Công an địa phương quản lý chặt công tác tạm trú,
tạm vắng và cư trú trên địa bàn; giám sát các trường hợp tuân thủ cách ly theo đúng
quy định; thực hiện cưỡng chế cách ly nếu người được cách ly không tuân thủ các
nội quy, quy định cách ly y tế.
- Tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý người nước ngoài đến cư trú, tạm trú bất
hợp pháp trên địa bàn tỉnh. Quản lý chặt chẽ người nước ngoài được phép làm việc, lưu
trú tại địa phương đặc biệt là các cơ sở sản xuất kinh doanh, trường học, khách sạn…
- Vận động quần chúng nhân dân phát hiện và tiến hành xử lý nghiêm các
đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào tỉnh.
- Lập danh sách tất cả các trường hợp nhập cảnh trái phép lưu trú, cư trú tại
địa phương báo cáo cấp có thẩm quyền đưa về cách ly y tế tập trung.
- Xử lý nghiêm các trường hợp trốn cách ly, đưa thông tin không đúng, sai
sự thật về dịch COVID-19 gây hoang mang trong dư luận.
6. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố
- Kiện toàn các khu cách ly tập trung của địa phương đảm bảo sẵn sàng đón
tiếp người được cách ly và thực hiện cách ly đúng theo quy định. Rà soát các
khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú phù hợp để lựa chọn tối thiểu mỗi huyện, thành
phố phải có 01 cơ sở cách ly có thu phí sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đa dạng của
người nhập cảnh đến Tuyên Quang làm việc.
- Chỉ đạo các Tổ công tác tự quản phòng, chống dịch COVID-19 chịu trách
nhiệm tuyên truyền thực hiện 5K, kiểm tra, giám sát tuân thủ thực hiện 5K và
thực hiện cách ly tại nhà; rà soát, phát hiện sớm những trường hợp nghi ngờ, liên
quan đến yếu tố dịch tễ trong vòng 14 ngày báo cơ sở y tế gần nhất để khám sàng
lọc, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.
7. Các cơ quan Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Ủy
ban nhân dân huyện, thành phố: Tiếp tục tuyên truyền các biện pháp phòng chống
dịch, khuyến khích người dân tuân thủ và thực hiện 5K, tuyên truyền về các hình
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thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế được quy định tại Nghị định số
117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 có hiệu lực thi hành từ 15/11/2020. Phổ cập tinh
thần không chủ quan với dịch bệnh; hướng dẫn người dân nâng cao cảnh giác, ngăn
chặn các thông tin tiêu cực, bịa đặt gây tâm lý hoang mang trong nhân dân./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Như trên; (thực hiện)
- Lưu: VT, KGVX (Giang).

(báo cáo)

Hoàng Việt Phương

