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Tuyên Quang, ngày   01  tháng  8  năm 2020 

THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút CORONA gây ra tỉnh Tuyên Quang 
 

 

Ngày 29 tháng 7 năm 2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút CORONA gây ra tỉnh Tuyên Quang 

họp triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Giang - Phó Trưởng Ban Thường trực 

Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. 

Sau khi nghe Sở Y tế trình bày Báo cáo tổng hợp tình hình dịch bệnh 

COVID-19 đến thời điểm 11h30' ngày 29/7/2020 trên địa bàn tỉnh, việc triển khai 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tiếp theo và ý kiến của các 

đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Giang - Phó 

Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo kết luận, giao nhiệm vụ như sau: 

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

huyện, thành phố: 

- Theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chủ động tổ chức thực hiện 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ sáng 

ngày 29/7/2020; đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy 

ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2303/UBND-KGVX ngày 27/7/2020 về việc 

tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

- Tiếp tục rà soát, lập danh sách toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức các 

cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân trên địa bàn đã đến Thành phố 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 khoảng thời gian từ 

ngày 08 tháng 7 đến nay để yêu cầu thực hiện khai báo y tế điện tử, tự theo dõi 

sức khỏe; đối với người đã đến các khu vực có nguy cơ cao bị cách ly, phong tỏa, 

hoặc có biểu hiện ho, sốt thì yêu cầu thực hiện ngay việc xét nghiệm và cách ly y 

tế theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, 

các thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn rà soát người dân trên địa bàn đi, về từ 

vùng dịch, yêu cầu khai báo y tế và thực hiện việc cách ly đảm bảo theo quy định. 
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- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết tại các khu cách ly; điều chỉnh, bổ sung 

các điều kiện về phòng cách ly, điều kiện ăn, nghỉ, sinh hoạt... cho phù hợp đảm 

bảo đáp ứng các yêu cầu tại các khu cách ly tập trung. 

2. Sở Y tế 

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và các cơ quan, đơn 

vị liên quan đề xuất thành lập Ban điều hành và xây dựng quy chế hoạt động của 

Ban điều hành tại cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 của 

tỉnh dành cho người nước ngoài, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05/8/2020. 

Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh; tham mưu, đề xuất kịp thời biện 

pháp chỉ đạo với Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Sở Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên 

quan rà soát các cơ chế, chính sách hiện có, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh 

về nguồn kinh phí và việc áp dụng các cơ chế, chính sách trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn; đồng thời hướng dẫn các sở, ngành, 

cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc sử dụng nguồn kinh phí và thanh quyết 

toán kinh phí theo đúng quy định của pháp luật. 

4. Công an tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ 

quan liên quan rà soát, tổng hợp danh sách các đối tượng nhập cảnh trái phép 

(gồm cả người nước ngoài và người địa phương) hiện đang cư trú, lưu trú trên địa 

bàn tỉnh, kiểm tra việc chấp hành các quy định về y tế khi nhập cảnh. Yêu cầu 

cách ly tập trung ngay nếu không đảm bảo các yêu cầu về y tế; xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. 

Yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc 

triển khai thực  hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế tổng hợp) để điều chỉnh kịp thời./.  

   

 

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; (thực hiện) 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- PCVP UBND tỉnh Nguyễn Thanh; 

- Lưu: VT, KGVX (Giang). 

 

 

KT. TRƯỞNG BAN  

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Thế Giang 
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