ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 254 /UBND-KGVX

Tuyên Quang, ngày 28 tháng 01 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện một số biện pháp
cấp bách phòng, chống dịch
COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:

- Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch bệnh COVID-19 tỉnh Tuyên Quang;
- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng
Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Công
điện số 95/CĐ-BYT ngày 28/01/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống
dịch COVID-19 về việc tổ chức điều tra, xử lý ổ dịch trên địa bàn tỉnh, thành phố
(có văn bản gửi kèm theo).
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:
1. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh
Tuyên Quang; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch
Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:
- Rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa
bàn, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp,
các khu vực thường xuyên có hoạt động tập trung đông người.
- Tiếp tục truyền thông mạnh mẽ nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ
trước nguy cơ dịch bệnh trong nhân dân, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng,
chống dịch trong tình hình mới, tuyệt đối không chủ quan lơ là. Thực hiện tốt thông
điệp 5K gồm khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế.
Yêu cầu đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và các nơi công
cộng, nơi tập trung đông người. Hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người,
giữ khoảng cách nơi công cộng.
- Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ người nhập cảnh về
địa phương, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, không thực hiện các
biện pháp phòng chống dịch theo quy định.
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2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Có phương án chuẩn bị ít
nhất 01 cơ sở cách ly trên địa bàn; yêu cầu người dân thực hiện các giải pháp
đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng.
Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý
nghiêm các vi phạm.
3. Sở Y tế: Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chuẩn bị cơ
sở cách ly bảo đảm các điều kiện về phòng, chống dịch. Tổ chức thực hiện lấy
mẫu xét nghiệm các trường hợp từ Quảng Ninh, Hải Dương về tỉnh và hướng
dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Chủ trì phối hợp với Bộ
Chỉ huy Quân sự tỉnh có phương án chuẩn bị cơ sở cách ly tập trung của tỉnh
bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.
4. Sở Giao thông vận tải: Thông báo tạm dừng các hoạt động vận chuyển
hành khách từ Quảng Ninh, Hải Dương về Tuyên Quang và từ Tuyên Quang đi
Quảng Ninh, Hải Dương từ ngày 29/01/2021 đến khi có thông báo tiếp theo.
5. Giao Công an tỉnh:
- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Rà soát, thống
kê, theo dõi chặt chẽ những người từ Quảng Ninh, Hải Dương về tỉnh trong thời
gian gần đây (từ ngày 15/01/2021 trở về đây) để áp dụng các biện pháp phòng
dịch theo quy định và hướng dẫn của Sở Y tế.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban nhân
dân huyện, thành phố khôi phục các chốt kiểm soát COVID-19 tại các cửa ngõ
ra vào tỉnh từ ngày 29/01/2021.
- Tạm dừng việc tham mưu đề xuất cho người nước ngoài nhập cảnh
Việt Nam đến địa bàn tỉnh làm việc đến khi có thông báo mới
Yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19
tỉnh Tuyên Quang; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ
tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (Giang).
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