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CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

 

Dịch Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus 

corona gây ra đã lan rộng ra hơn 120 quốc gia khắp các châu lục. Ngày 

11/3/2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức coi dịch viêm phổi cấp 

Covid-19 do virus corona mới gây ra là "đại dịch" và kêu gọi các nước đối phó. 

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; 

Văn bản số 3473-CV/TU ngày 10/3/2020 và Thông báo số 1206-TB/TU ngày 

09/3/2020 của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 

Để chủ động ứng phó với các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh 

Covid-19 có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị: 

1. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp trên địa bàn 

tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm:  

- Quán triệt sâu sắc tinh thần “chống dịch như chống giặc”, tiếp tục thực 

hiện đúng phương châm phòng, chống dịch là hiểu rõ, hiểu đúng, hành động 

đúng, bình tĩnh, khẩn trương, kiên quyết, đúng mức, không chủ quan, không 

chần chừ; thực hiện nghiêm nguyên tắc chống dịch "ngăn chặn, phát hiện, cách 

ly, khoanh vùng, dập dịch", quyết tâm không để dịch bệnh lây lan. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tuyệt đối không 

được giấu bệnh; phải trung thực khai báo y tế với cơ quan chức năng khi trở về 

tỉnh Tuyên Quang; khuyến cáo người dân không ra nước ngoài, nhất là đến các 

vùng có dịch. 

- Chỉ đạo theo dõi, giám sát chặt chẽ các trường hợp khi phát hiện trở về địa 

phương (lao động tự do, thăm thân, du lịch, tham dự sự kiện...) từ các vùng có dịch 

(kể cả trong nước) hoặc tiếp xúc với người nhiễm bệnh nhưng chưa được cơ quan 

chức năng tổ chức cách ly; đối với các trường hợp này phải thực hiện nghiêm quy 

định về cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm, gửi xét nghiệm theo quy định. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn tại cơ sở; nắm chắc 

tình hình dịch bệnh để có các biện pháp chỉ đạo, giải quyết kịp thời; phát hiện 

sớm các trường hợp nghi nhiễm bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh hoặc xuất hiện 

tại cộng đồng để có biện pháp xử lý triệt để, tránh lây lan; quan tâm chỉ đạo, 

kiểm tra, đôn đốc công tác phòng dịch tại các trường học sau khi học sinh đi học 

trở lại, bảo đảm an toàn dịch bệnh. 
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- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát tất cả chương trình, 

kế hoạch đi công tác, tạm hoãn các chuyến đi công tác nước ngoài, không cử cán 

bộ đi nước ngoài trong thời điểm hiện nay (nhất là những nước và vùng lãnh thổ 

có dịch); đối với việc tham dự các Hội nghị, hội thảo... ngoài địa phương cần bố 

trí, sắp xếp hợp lý, trường hợp cần thiết tham dự phải có các biện pháp phòng, 

chống dịch phù hợp, an toàn cho cán bộ, công chức, người được cử đi. 

- Quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, 

người lao động thuộc thẩm quyền quản lý nâng cao ý thức trong công tác phòng, 

chống dịch, cần có những biện pháp phù hợp, tự bảo vệ mình, gia đình mình, 

tránh tụ tập đông người (đặc biệt trong các buổi tiệc, sự kiện, hạn chế hội họp, 

giao lưu không cần thiết). Bình tĩnh nhưng không duy ý chí, không được chủ 

quan, duy trì thói quen tốt như tập luyện thể dục, thể thao và những hoạt động 

giữ gìn sức khỏe... 

- Thực hiện nghiêm việc hạn chế tập trung đông người; không tổ chức 

các cuộc họp không cần thiết, tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, trực 

tuyến trong họp, chỉ đạo điều hành, học tập, khai báo điện tử; dạy học qua 

truyền hình... hướng dẫn, khuyến khích người dân tăng cường sử dụng các dịch 

vụ công trực tuyến; các cơ quan, đơn vị phải có nơi rửa tay, bố trí nơi làm việc, 

tiếp khách bảo đảm phù hợp; thường xuyên vệ sinh môi trường của cơ quan, 

đơn vị mình. 

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh để có các giải pháp 

phòng, chống dịch phù hợp và kịp thời theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ, bộ, ngành trung ương và các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo công 

tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế chuẩn bị các 

điều kiện cần thiết để thành lập và sẵn sàng hoạt động Khu cách ly của tỉnh, đảm 

bảo yêu cầu công tác phòng, chống dịch theo quy định. 

3. Sở Y tế 

- Chỉ đạo phối hợp với các cơ quan chức năng chuẩn bị, đảm bảo hậu cần 

cho công tác phòng, chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Y tế tại Văn bản 

số 1030/BYT-KHTC ngày 03/3/2020. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhân dân 

trên địa bàn tỉnh thực hiện khai báo y tế điện tử bắt buộc theo chỉ đạo của Bộ Y 

tế tại Văn bản số 1115/CV-BCĐ ngày 06/3/2020; bảo đảm nhân lực và cơ sở vật 

chất cho việc thực hiện khai báo y tế. 

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành 

phố tổ chức, hướng dẫn thực hiện cách ly phòng, chống dịch Covi-19 theo chỉ 

đạo của Bộ Y tế (Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Quốc gia) tại Văn bản 

số 61/CV-BCĐ ngày 05/3/2020. 
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4. Công an tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương các cấp tăng cường công 

tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu; rà soát, nắm chắc tình hình số người đi từ vùng có 

dịch về địa phương để phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện cách ly và 

quản lý theo đúng quy định; kịp thời thông tin đến cơ quan chức năng để khoanh 

vùng, cách ly, điều trị; có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp đến từ vùng 

dịch nhưng không thực hiện khai báo y tế. 

- Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, chính quyền địa 

phương các cấp kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi 

tung tin, bịa đặt gây ảnh hưởng tiêu cực trong công tác phòng, chống dịch. 

5. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với các ngành chức năng 

đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin phòng dịch; mở rộng hình thức dạy và học trực 

tuyến, bảo đảm nâng cao kiến thức cho học sinh và an toàn trong công tác 

phòng, chống dịch. 

6. Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường 

Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ giá cả, không để tình trạng lợi dụng tình hình 

dịch bệnh nâng giá hàng hóa. Xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, tích trữ, 

nâng giá trái pháp luật. Có các giải pháp bảo đảm cung ứng các mặt hàng tiêu 

dùng thiết yếu và thông tin đến người dân, tránh tình trạng đổ xô đi mua hàng 

tích trữ không cần thiết. 

7. Sở Thông tin truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh 

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác truyền thông cho người dân và 

cộng đồng về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên các 

trang mạng, cổng thông tin điện tử, hệ thống phát thanh, truyền hình; tuyên 

truyền phổ biến phương pháp chống dịch, mô hình tốt, cách làm tốt, nhất là 

những động lực tốt. Phát hiện và xử lý nghiêm minh tổ chức, cá nhân thông tin 

sai lệch, thất thiệt, gây phức tạp xã hội.  

8. Sở Ngoại vụ phối hợp với các cơ quan liên quan nắm chắc tình hình 

diễn biến dịch Covid-19; kịp thời thông tin cho thân nhân kiều bào ta ở nước 

ngoài về công tác phòng, chống dịch bệnh, tuân thủ pháp luật của nước sở tại và 

Việt Nam khi về nước. 

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp với các địa phương 

thực hiện các giải pháp quản lý chặt chẽ hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh, bảo 

đảm an toàn; tổ chức rà soát, làm việc với các cơ sở khách sạn, cơ sở lưu trú để 

triển khai phương án cách ly đối với người nước ngoài hoặc đối tượng khác nếu 

có yêu cầu; phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp 

thời nguy cơ lây nhiễm bệnh từ nước ngoài qua đường du lịch. 



4 

 

10. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

- Chỉ đạo rà soát, khai báo y tế đúng quy định, kịp thời kiểm soát nguồn 

lây bệnh để nhận diện, khoanh vùng, cách ly, chữa bệnh. Việc công bố thông tin 

liên quan về dịch Covid-19 phải bảo đảm chính xác, minh bạch. 

- Chủ động phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, đơn vị liên quan rà soát, 

xác định nơi lưu trú, cư trú của tất cả những người đi trên chuyến bay số hiệu 

VN0054 xuất phát từ Vương quốc Anh về đến Hà Nội ngày 02/3/2020, sau đó 

đến địa bàn tỉnh (theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 

658/UBND- KGVX ngày 12/3/2020); xây dựng phương án cách ly tổ dân phố, 

thôn, xóm, xã, phường, thị trân khi phát hiện có bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa 

bàn quản lý; tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong 

vòng 14 ngày theo quy định đối với người tiếp xúc với người có tiếp xúc gần (F2) 

với bệnh nhân dương tính với Covid-19; tuyệt đối không được để người dân ra 

khỏi khu cách ly và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. 

- Chuẩn bị nơi cách ly phù hợp của mỗi địa phương để chủ động xử lý khi 

có bệnh nhân nhiễm bệnh, không trông chờ vào sự hỗ trợ của tỉnh; chịu trách 

nhiệm về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội 

Chỉ đạo các tổ chức thành viên tích cực, chủ động phối hợp với ngành Y 

tế và chính quyền các cấp thực hiện tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác phòng, chống dịch Coid-19; tuyên 

truyền, phổ biến, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân chủ động thực hiện 

các khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn, phối hợp tốt với các cơ quan chức 

năng thực hiện việc khai báo y tế và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; 

nghiêm túc thực hiện việc cách ly, giám sát y tế, phát hiện kịp thời các trường 

hợp nghi nhiễm; phát động toàn dân nâng cao ý thức và tăng cường các hoạt 

động tự bảo vệ sức khỏe. 

12. Đề nghị nhân dân chủ động thực hiện các khuyến cáo của các cơ quan 

chuyên môn, phối hợp tốt với các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế bắt buộc. Nghiêm 

cấm việc che giấu, hoặc thông tin không đúng về dịch bệnh. 

13. Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chủ động 

chỉ đạo, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các nội dung 

chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, 

Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; 

nắm chắc địa bàn được phân công để kịp thời có biện pháp chỉ đạo phù hợp với 

diễn biễn phức tạp của dịch bệnh. 

14. Cấp ủy, chính quyền cơ sở, nhất là phường, xã, thôn, bản, tổ dân phố... 

tập trung rà soát phát hiện nhanh nhất các trường hợp nghi nhiễm bệnh để có 

biện pháp phù hợp; vận động người dân hạn chế tham gia các hoạt động tập 

trung đông người, tăng cường các hoạt động nâng cao sức khỏe, thể lực. 
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Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân: huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn; các cơ quan, đơn vị liên quan 

nghiêm túc triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống 

dịch bệnh tại địa phương, đơn vị, lĩnh vực phụ trách. Sở Y tế có trách nhiệm 

theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo việc thực hiện Chỉ thị này./. 

 

 
Nơi nhận: 

CHỦ TỊCH  

  

 

 
 

 

 

Phạm Minh Huấn 

- Bộ Y tế; VPCP; 

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; 

- CT, các Phó CT UBND tỉnh;  

- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội DN trẻ tỉnh; 

- UBND: huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn; 

- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh; 

- Các phòng, ban, TTHN tỉnh thuộc VP; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, KG-VX; (Tùng). 
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