
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 
Số: 2303/UBND-KGVX 

V/v tăng cường các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày 27  tháng 7 năm 2020 

 

 

Kính gửi:   

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

- Công an tỉnh; 

- Hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.  

Liên tiếp trong 02 ngày 25 và 26/7/2020 Bộ Y tế thông báo có thêm 04 

bệnh nhân (03 ở Đà Nẵng, 01 ở Quảng ngãi) dương tính với COVID-19. Bộ Y tế 

xác định đây là các trường hợp có khả năng lây nhiễm cao trong cộng đồng và 

cần triển khai ngay các biện pháp cần thiết trong phòng, chống dịch. 

Thực hiện Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại 

Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết 

luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Văn bản 

số 3949/CV-BCĐ ngày 24/7/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch 

COVID-19 về việc Tăng cường đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 cho 

chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc; Văn bản số 3961/CV-BCĐ ngày 

25/7/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về Tăng 

cường công tác phòng chống dịch COVID-19. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn 

vị thuộc tỉnh, Hội Doanh nghiệp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo 

tổ chức triển khai thực hiện các nội dung cụ thể như sau: 

1. Tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân 

trên địa bàn tỉnh tạm dừng các chuyến thăm quan, du lịch, thăm thân và những 

công việc không cần thiết khác đến thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi và những 

địa phương có diễn biến phức tạp về dịch bệnh . 

2. Thông báo, rà soát, yêu cầu những người từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi và 

những địa phương mới phát hiện có người dương tính với COVID-19 trong cộng 

đồng về tỉnh Tuyên Quang trong vòng 14 ngày (từ sau ngày 12/7 đến khi có 

Thông báo mới của Ban Chỉ đạo) phải thực hiện khai báo y tế và tự cách ly, theo 

dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà, khi có triệu chứng bất thường như sốt, ho, khó 

thở... cần thông báo đến ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn đi khám và lấy mẫu 

xét nghiệm theo quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Đẩy mạnh công tác 

thông tin tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để 

người dân được biết, nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng chống dịch 

COVID-19. Chủ động phối hợp phát hiện, xử lý phản bác các thông tin không 

đúng, sai sự thật về dịch COVID-19 gây hoang mang dư luận. 
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4. Sở Y tế 

- Chủ động theo dõi sát thông tin diễn biến tình hình dịch để có các biện 

pháp phòng chống dịch kịp thời, hiệu quả. 

- Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan hướng 

dẫn, giám sát việc thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nhập 

cảnh vào Tuyên Quang. 

- Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện nghiêm túc qui trình 

phân loại, phân luồng, kiểm soát triệt để người bệnh nghi ngờ tới khám và cách 

ly, điều trị cho các trường hợp nghi nhiễm vi rút SARS-CoV-2 kịp thời, không 

để xảy ra tử vong do dịch bệnh. 

- Yêu cầu các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn khi tư vấn bán thuốc cho 

những người có dấu hiệu cảm cúm, triệu chứng ho, sốt phải ghi lại họ tên, địa 

chỉ và số điện thoại của người bệnh, khuyến cáo cài đặt các ứng dụng khai báo y 

tế và thông báo cho các cơ sở y tế trên địa bàn gần nhất (Trạm Y tế xã) để theo 

dõi, quản lý sớm ca bệnh nghi ngờ. 

- Chỉ đạo các cơ sở y tế (bao gồm cả các phòng khám tư nhân) tăng cường 

công tác khám sàng lọc, người bệnh có dấu hiệu cảm cúm, triệu chứng ho sốt và 

nghi ngờ có yếu tố dịch tễ bố trí khám ở khu vực riêng, phân luồng riêng và có 

sổ theo dõi quản lý ca bệnh; đồng thời thông báo tới Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật tỉnh và Trung tâm y tế các huyện thành phố lấy mẫu bệnh phẩm các trường 

hợp có yếu tố nguy cơ nghi nhiễm COVID-19, các trường hợp viêm đường hô 

hấp cấp tính nghi do vi rút, các chùm trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính. 

5. Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

- Thông tin tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn có các 

chuyên gia vào làm việc tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của Ủy ban 

nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1628/UBND-VX ngày 02/6/2020; Văn bản số  

272/QĐ-UBND ngày 08/7/2020. 

- Đối với các chuyên gia về Việt Nam từ ngày 06/8/2020 phải được xét 

nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time PCR trong thời gian từ 3 - 7 ngày 

trước khi nhập cảnh vào Việt Nam. Xét nghiệm phải được thực hiện tại phòng 

xét nghiệm do Chính phủ phê duyệt hoặc thuộc hệ thống phòng xét nghiệm của 

Tổ chức Y tế thế giới. Chuyên gia có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc cơ quan, tổ 

chức mời chuyên gia phải chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị mắc 

COVID-19. Đơn vị mời chuyên gia chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng 

chống dịch COVID-19 khi mời chuyên gia vào làm việc. 

6. Công an tỉnh 

- Chỉ đạo cơ quan Công an địa phương quản lý chặt công tác tạm trú, tạm 

vắng và cư trú trên địa bàn; Phối hợp rà soát báo cáo số người từ Đà Nẵng, 

Quảng Ngãi trở về từ 12/7/2020 Báo cáo trước 0h ngày 28/7/2020.  

- 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 
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làm việc, lưu trú tại địa phương đặc biệt là các cơ sở sản xuất kinh doanh, 

trường học, khách sạn, nhà nghỉ… 

- Vận động quần chúng nhân dân phát hiện và tiến hành xử lý nghiêm các 
đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào Tuyên Quang 

- Lập danh sách tất cả các trường hợp nhập cảnh trái phép lưu trú, cư trú 
tại địa phương đưa về cách ly y tế tập trung. 

- Xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin không đúng, sai sự thật về 
dịch COVID-19 gây hoang mang trong dư luận. 

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Căn cứ chức năng nhiệm vụ chỉ đạo 
các Công ty du lịch, các khách sạn cơ sở lưu trú phối hợp cung cấp thông tin 
những người trở về từ Đà Nẵng và Quảng Ngãi, báo cáo số liệu qua Sở Y tế để 
tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.  

8. Ban chỉ đạo các huyện, thành phố 

 - Tiếp tục tuyên truyền để nhân dân không được chủ quan, thực hiện đúng 
và đầy đủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Vận động nhân dân 
thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương các trường hợp nhập cảnh trái 
phép trong cộng đồng để có biện pháp xử lý 

- Chỉ đạo các Tổ công tác tự quản phòng, chống dịch COVID-19 chịu trách 
nhiệm rà soát lập danh sách toàn bộ những trường hợp trên địa bàn tổ dân phố, thôn 
bản đi đến, về từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi trong vòng 2 tuần qua (từ 12/7/2020), yêu 
cầu tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày; Tổng hợp báo cáo số liệu trước 
15h ngày 27/7/2020 qua Sở Y tế tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

9. Yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân 
các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định trên; 
báo cáo danh sách người từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi về theo biểu mẫu đính kèm 
gửi Sở Y tế tại địa chỉ mail: pnghiepvuy@gmail.com trước 0h ngày 28/7/2020 
để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời. 

Sở Y tế cập nhật số liệu báo cáo tình hình phòng, chống dịch trên địa bàn 
tỉnh vào 17h hàng ngày trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế ./. 

 

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). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

 

Nguyễn Thế Giang 
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BIỂU TỔNG HỢP  

DANH SÁCH NGƯỜI TRỞ VỀ TỪ ĐÀ NẴNG, QUẢNG NGÃI 

(Kèm theo Văn bản số 2303/UBND-KGVX ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh) 

 

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐỊA CHỈ SỐ ĐT NƠI ĐẾN NGÀY GHI 

CHÚ 

  NAM NỮ    ĐI VỀ  

          

          

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-07-27T16:35:05+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Phạm Minh Huấn<phamminhhuan-tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-07-27T16:35:14+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




