
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 968 /UBND-KGVX 
 

V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp  

phòng, chống dịch COVID-19 

Tuyên Quang, ngày 07  tháng  4  năm 2020 

 

 

 

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. 

 

Kính gửi: 
 

 

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
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- 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). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Nguyễn Thế Giang 

 

 



BAN CHi D~O QUOC GIA
PHONG CHONG DICH

B¥NH COVID - 19

sb;Jg(ffrcv- BCD
V~ vi~c thuc hien xet nghiem

COVID - 19 (nhac IAn2)

CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
DQcl~p - TV do - Hanh phuc

Ha Noi, ngay(}A thdng If nam 2020

Kinh giri: Uy ban nhan dan tinh, thanh ph6 true thuoc trung uong.

TiSp theo Cong van s6 1459/CV -BC£) ngay 20/3/2020 cua Ban chi dao
Qu6c gia vS viec thuc hien xet nghiem COVID - 19, thuc hien y kiSn chi dao cua
Thu tu6ng Chinh phu vS viec tang cuong thirc hien xet nghiem cac tnrong hop
nghi ngo, Ban chi dao Quoc gia dS nghi cac B9, UBND tinh thanh ph6 chi dao trien
khai cac hoat d9ng sau:

1. TiSp tuc chi dao Sa Y tS, cac Sa Ban nganh tren dia ban d~u tu trang thiet bi,
co sa v~t ch~t, nhan hrc, sinh pham cho m9t s6 phong xet nghiem tren dia ban dS
dam bao co thS xet nghiem vi rut SAR-CoV-2 tai ch6.

2. Cac phong xet nghi~m du diSu ki~n co sa v~t ch~t, trang thiSt bi va nhan Ivc
thi tiSn hanh xet nghi~m sang IQcngay, khong cha danh gia cua cac Vi~n V~ sinh
dich t@,Vi~n Pasteur.

3. Cac phong xet nghi~m mu6n thvc hi~n xet nghi~m khAng diM thi lien h~ vcYi
Vi~n V~ sinh dich t@,Vi~n Pasteur theo phan vilng quan ly dS duQ'cdanh gia va xac
nh~.

4. Nhiing phong xet nghi~m dff duQ'c cac Vi~n V~ sinh djch tS, Vi~n Pasteur
xac nh~ va B9 Y tS cho phep khAng dinh COvrD -19 thi duQ'CkhAng dinh kSt qua
~et nghi~m duong tinh do don vi minh th\lC hi~n rna khong c~n gui m~u cho cac
Vi~n V~ sinh dich t@,Vi~n Pasteur dS khAng dinh l~i. Trong truOng hqp kSt qua xet
nghi~m duong tinh bao cao Ban chi d~o tinh, thanh ph6 dS tiSn hanh kip thai cac
bi~n phap ch6ng dich dang thai bao cao Ban chi d~o Qu6c gia va C\lCY tS dv phong
dS thong bao tren ph~ vi ca nuac. -

Ban chi d~o Qu6c gia dS nghi Uy ban nhan dan cac tinh, thanh ph6 tl1!Cthu9c
Trung uong chi d~o t6 chilc triSn khai thvc hi~n.

Tran trQng cam on.!.

Noi nh(in:
- Nhutren;
- PTTg Vii Duc Dam (d~ bao cao);
- Thanh vien BCD QG v~ PCD COVID-19;
- Cac D/c Thu truOng;
- Cac Vv, Cvc: DP, KCB;
- BQQu6c phong;
- BQNN va PTNT;
- Cac Vi~n: VSDT, Pasteur;
- S6-Y t~ cac tinh, thanh ph6 tn,rc thuQcTV;
_TTYTDPITTKSTBT cac tinh, thanh ph6;
- LUll: VT, DP.

T nb Long
~ ..... l'fI"t llOng trl}'c BQY t~



VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
___________ 

 

Số: 143/TB-VPCP 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________ 

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc  

tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19   
---------- 

Ngày 03 tháng 4 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ 

trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Tham dự 

cuộc họp có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, các Phó Thủ tướng: 

Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm     

Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông       

Nguyễn Mạnh Hùng; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên,     

Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng 

Trung ương Nguyễn Đắc Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí 

Minh Nguyễn Thành Phong, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các 

Thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.  

Sau khi nghe báo cáo của Ban chỉ đạo quốc gia, của Văn phòng Chính phủ, 

ý kiến của các Phó Thủ tướng và các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ có ý 

kiến chỉ đạo như sau: 

1. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở nước ta đang trong giai đoạn 

cao điểm, có ý nghĩa quyết định. Các cấp, các ngành, địa phương, nhất là Thành 

phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai quyết liệt, nghiêm túc, sáng 

tạo, rất có trách nhiệm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương 

Đảng, của Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ thị số 15/CT-TTg, số 16/CT-TTg 

đạt kết quả tích cực. Đến nay ta đã và đang kiểm soát tốt dịch bệnh; việc khoanh 

vùng các ổ dịch, truy vết phát hiện, cách ly nguồn lây bệnh được thực hiện kịp 

thời, hạn chế lây nhiễm trong cộng đồng; đã điều trị khỏi 85 bệnh nhân, chưa để 

xảy ra tử vong, được nhân dân trong nước và quốc tế đánh giá cao.  

Trong bối cảnh tập trung phòng, chống dịch, kinh tế nhiều nước tăng 

trưởng âm, nước ta vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng 3,82% trong quý I năm 

2020 - mức cao nhất trong khu vực là kết quả đáng mừng. Các hoạt động như dự 

trữ, cung ứng các nhu yếu phẩm thiết yếu, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân 

gặp khó khăn do dịch bệnh được thực hiện tốt. Nhân dân đồng tình, tin tưởng và 

tích cực ủng hộ công tác phòng, chống dịch. 

2. Nước ta vẫn có nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng, đòi hỏi các 

cấp, các ngành, đặc biệt là chính quyền các cấp, lực lượng trực tiếp phòng, chống 

dịch 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 
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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.  

Thủ tướng Chính phủ đề nghị toàn thể nhân dân 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. 

3. Yêu cầu Ban chỉ đạo quốc gia xây dựng đầy đủ kịch bản đối với trường hợp 

dịch lan rộng theo hướng chủ động hơn nữa, không để rơi vào tình trạng bị động, 

lúng túng; chỉ đạo xử lý triệt để các ổ dịch hiện có, hết sức lưu ý việc rà soát, sàng 

lọc để phát hiện và xử lý kịp thời các ca nhiễm, ổ dịch mới trong cộng đồng. 

4. Yêu cầu Bộ Y tế: 

a) Đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tập huấn về điều trị, sàng lọc, chuẩn bị bệnh 

viện dã chiến; tăng tốc việc sản xuất các trang thiết bị y tế, trong đó có máy thở 

bảo đảm chất lượng và giá thành phù hợp;  

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn 

thực hiện phòng, chống dịch tại cơ sở bảo trợ xã hội, các nhà dưỡng lão, cơ sở 

cai nghiện ma túy, trại giam.  

c) Phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tiếp 

nhận nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân cho 

công tác phòng, chống dịch để sử dụng kịp thời, hiệu quả với kinh phí từ ngân 

sách nhà nước. 

d)  Tổ chức tiếp nhận, chuyển giao số máy thở được hỗ trợ, tài trợ từ một 

số tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

5. Các bộ, ngành, địa phương: 

a) Các địa phương, nhất là các thành phố lớn đẩy mạnh dự trữ, bảo đảm sẵn 

sàng cho mọi tình huống và thực hiện tốt việc cung ứng đủ lượng 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. 

b) 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. 

c) 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. 
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6. Giao Bộ Ngoại giao: 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế xử lý đề nghị của các nước về hợp tác 

phòng, chống dịch, phát huy vai trò, vị thế Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không 

thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc của nước ta, kịp thời đề xuất, báo 

cáo Thủ tướng Chính phủ. 

- Tổ chức thực hiện việc viện trợ, hỗ trợ các nước Lào, Campuchia phòng, 

chống dịch trên cơ sở đề nghị, thống nhất với Bạn; xem xét việc hỗ trợ một số 

trang thiết bị, vật tư y tế cho các nước là đối tác chiến lược của Việt Nam như: 

Anh, Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha...  

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án xử lý đối với người nhập 

cảnh từ Campuchia sau khi hết thời hạn cách ly, bảo đảm chặt chẽ, không để 

phát sinh phức tạp. 

7. Bộ Quốc phòng khẩn trương thành lập đoàn cán bộ quân y sẵn sàng cơ 

động sang giúp bạn Lào phòng, chống dịch COVID-19. 

8. Các Bộ, ngành, địa phương 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 phủ điện tử, phát triển nền kinh tế số. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Quốc hội; 

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Ủy ban Văn hóa, GDTNTNNĐ của QH; 

- Ủy ban về các vấn đề xã hội của QH; 

- Các Thành viên BCĐ quốc gia phòng,   

  chống dịch viêm đường hô hấp cấp; 

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Tòa án nhân dân tối cao;  

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN,  

  Trợ lý TTCP, TGĐ cổng TTĐT,  

  các Vụ, Cục: TH,  KTTH, QHQT, NC,    

  QHĐP, TKBT, NN, CN, PL, KSTT;  

- Lưu: VT, KGVX Q 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

 

 

 

Mai Tiến Dũng 
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