
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 816/UBND-KGVX 
 

V/v thực hiện quyết liệt các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 

Tuyên Quang, ngày  24  tháng  3  năm 2020 

 

 

 

Thực hiện Thông báo số 122/TB-VPCP ngày 24/3/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về việc 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 chỉ đạo: 

1. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố đề cao tinh thần trách nhiệm thực hiện quyết liệt và hiệu quả hơn nữa 

các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm đúng nguyên tắc: Ngăn chặn, phát 

hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, điều trị khỏi. 

Tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết trên địa bàn 

(như dịch vụ karaoke, mát xa, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, sân vận động...) 

để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, trừ các cơ sở kinh doanh dịch vụ mặt hàng 

thiết yếu. Hạn chế tối đa việc tụ tập đông người tại các đám cưới, đám hiếu. Xử lý 

nghiêm khắc các trường hợp không khai báo, khai báo không đúng, không chấp hành 

cách ly theo đúng quy định, cần thiết phải điều tra truy tố theo pháp luật. 

Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự không tổ chức các nghi lễ và hoạt 

động có tập trung đông người. 

2. Công an tỉnh: 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: 

Chỉ đạo thực hiện và hoàn thành trước 12h00' ngày 25 tháng 3 năm 2020 việc rà 

soát tất cả các trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài đã 

nhập cảnh Việt Nam từ ngày 08 tháng 3 năm 2020 hiện cư trú trên địa bàn tỉnh, 

yêu cầu cách ly tại nhà, nơi lưu trú, thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình 

sức khỏe, kịp thời phát hiện các trường hợp mắc bệnh, tránh lây lan dịch bệnh 

trong cộng đồng. 

- Tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ tại các cữa ngõ ra vào tỉnh để kiểm 

tra, giám sát y tế, phát hiện sớm người nghi nhiễm bệnh COVID-19 để thực hiện 

việc cách ly theo quy định. 

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để vận hành 

khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh đảm bảo chặt chẽ, an toàn. 

4. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công thương và các sở, 

ngành, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc mua trang thiết bị, phương tiện, 

 

Kính gửi: 
 

 

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

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
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vật tư, KIT thử, sinh phẩm chẩn đoán (ưu tiên hàng sản xuất trong nước),... đảm 

bảo năng lực xét nghiệm; tập trung xét nghiệm nhanh, chính xác các trường hợp 

tại các khu cách ly tập trung, trường hợp có nguy cơ cao mắc bệnh, nghi mắc bệnh 

trong cộng đồng để cách ly kịp thời. Việc mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật 

tư y tế phòng, chống dịch theo giá thị trường, bảo đảm kịp thời, công khai, minh 

bạch chống tiêu cực. Thực hiện việc mua sắm khẩu trang y tế đảm bảo cung cấp 

đủ cho cơ sở y tế trên địa bàn, chỉ được phép mua khẩu trang y tế sử dụng cho đơn 

vị, nghiêm cấm việc mua và bán cho các đơn vị khác. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí 

trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về các biện pháp phòng, 

chống lây chéo dịch bệnh trong cộng đồng, thực hiện giãn cách xã hội. 

6. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên 

quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sử dụng ngân sách dự phòng của tỉnh và các 

nguồn hợp pháp khác để giải quyết kinh phí phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. 

7. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Xây dựng phương án huy động các 

khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn làm cơ sở cách ly có thu phí và ưu tiên cách 

ly người nước ngoài tại cơ sở này. 

Trong thời điểm bùng phát dịch, tất cả các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa 

phương tập trung sức lực, đề cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, giải quyết công việc 

kịp thời, không để chậm trễ ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.  

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa 

phương được giao nhiệm vụ khẩn trương 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 để tổng hợp) theo quy định./.   

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy;      (báo cáo) 

- Chủ tịch UBND tỉnh;          

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ PCD nCoV 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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