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THÔNG BÁO 

Kết luận của Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh phòng chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (Covid-19)  

 

 

Ngày 18/02/2020, tại Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Phạm Minh Huấn - Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo để đánh giá những công việc đã triển 

khai trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; triển khai 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tiếp theo. 

Sau khi nghe Phó trưởng Ban Chỉ đạo là lãnh đạo Sở Y tế báo cáo nhanh 

tình hình dịch bệnh Covid-19 thời điểm 6 giờ 30' giờ ngày 18/02/2020 và kết quả 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của trung ương 

và của tỉnh; nhận định tình hình và các biện pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian 

tới; ý kiến phát biểu thảo luận của thành viên Ban Chỉ đạo, các đại biểu dự họp, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận: 

1. Ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các sở, ngành, đoàn thể và 

địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp, tuyên truyền và triển khai 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua. 

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh có nguy cơ rất cao bùng phát dịch do có lưu 

lượng người qua lại, đặc biệt là số lao động của địa phương (huyện Sơn Dương) đi 

làm việc tại các khu công nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc (nơi có xã Sơn Lôi, huyện 

Bình Xuyên có nhiều người nhiễm Covid-19) và có người lao động tự do của tỉnh 

làm việc tại Trung Quốc trở về địa phương. Do vậy, các cấp, ngành, địa phương 

phải luôn chủ động và thực hiện quyết liệt các biện pháp ứng phó với dịch bệnh, để 

ngăn chặn, phát hiện sớm và khống chế hiệu quả dịch bệnh do Covid-19 gây ra trên 

địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu Ban Chỉ đạo tỉnh và chính quyền các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh 

2.1. Tăng cường trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ của người đứng đầu các 

đơn vị trong các nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 tại địa bàn, đơn vị mình phụ 

trách; triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quy định của Luật Phòng, chống 

bệnh truyền nhiễm và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh, các khuyến 

cáo của Bộ Y tế, Sở Y tế nhằm đạt hiệu quả tối đa trong công tác phòng chống dịch; 
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tiếp tục kiểm soát chặt chẽ công dân xuất nhập cảnh và ở các nơi khác trở về địa 

phương, đặc biệt là lao động tự do, người đi thăm thân, hiếu, hỷ... trở về địa phương 

từ vùng có dịch (kể cả vùng có dịch ở trong nước) để áp dụng các biện pháp cách ly 

phù hợp, bảo đảm theo đúng quy định phòng, chống dịch Covid-19; làm tốt công 

tác sàng lọc, áp dụng các biện pháp cần thiết nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ. 

2.2. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động, nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống chủ động 

như: Phun thuốc khử trùng, sát khuẩn, đeo khẩu trang; hạn chế hội họp, tổ chức 

tập trung đông người, kiểm soát các trường hợp đến giao dịch, làm việc để xác 

định biện pháp phòng ngừa dịch bệnh; cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh 

theo đường dây nóng; phát ngôn cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh theo 

đúng thẩm quyền, quy định của tỉnh, đảm bảo tính chính xác. Tăng cường chỉ đạo 

khuyến cáo người dân áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Covid-19, 

trong đó có việc sử dụng và thải bỏ khẩu trang sau khi sử dụng đúng nơi quy định; 

làm tốt công tác vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm, gia đình. 

3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp 

tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ phải yêu cầu tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt là 

đối với các doanh nghiệp có người nước ngoài, người Trung Quốc làm việc thực 

hiện các biện pháp như phun thuốc khử trùng, tiêu độc, lập các chốt tự kiểm tra 

thân nhiệt, cấp phát và yêu cầu 100% người lao động, khách hàng đến giao dịch 

đeo khẩu trang, sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi ra, vào xưởng, 

nhà máy làm việc.. Rà soát, phân loại, cách ly người có nguy cơ nhiễm bệnh, 

người trở về từ vùng dịch theo đúng quy định. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền để người lao động thấy được tính chất, tình hình dịch bệnh để chủ động 

thực hiện các biện pháp phòng, chống cho mình, người thân và cộng đồng. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Tân Trào, Trường Cao đẳng 

Nghề - Kỹ thuật Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức 

năng, nhiệm vụ tiếp tục chỉ đạo làm tốt việc vệ sinh môi trường, khử trùng trường, 

lớp học, các địa điểm tập trung đông người, nhất là chợ, siêu thị, bến xe... gắn liền 

với công tác kiểm tra, giám sát. 

Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương xây dựng hướng dẫn cụ thể cho học 

sinh có các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh trở lại học; chỉ 

đạo các nhà trường có các giải pháp liên hệ với cha mẹ phụ huynh hướng dẫn con 

em của mình tự ôn luyện, chuẩn bị sách vở để ôn tập, tự học trong thời gian nghỉ 

không đến trường để phòng, chống dịch Covid-19.  

5. Sở Y tế khẩn trương chuẩn bị vật tư, trang thiết bị y tế cho công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 (đặc biệt là thiết bị đo thân nhiệt); chủ động, phối 

hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo được phân công phụ trách địa bàn huyện Sơn 

Dương và Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương có các biện pháp kiểm tra, giám sát 

lao động của địa phương đi làm việc tại các tỉnh lân cận, đặc biệt là làm việc tại 

các khu công nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc đi về địa phương trong ngày. 
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Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương tăng cường các biện pháp giám sát 

người dân lao động của địa phương đi làm việc tại các tỉnh lân cận, đặc biệt là làm 

việc tại các khu công nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc đi về địa phương trong ngày; 

trường hợp phát hiện có người nghi nhiễm Covid-19 phải được quản lý chặt chẽ 

theo đúng quy định của Bộ Y tế. 

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

Phát động các phong trào rèn luyện thân thể, bảo vệ môi trường, vệ sinh 

đường làng, ngõ xóm, gia đình...; qua đó hình thành các phong trào thi đua sôi nổi, 

lan toả sâu rộng tại các địa phương, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của 

mỗi người dân, mỗi tổ dân phố, làng, bản, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong 

việc bảo vệ môi trường, phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng và hình thành lối 

sống văn minh, văn hóa đô thị, nông thôn, bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe 

trong cộng đồng và toàn xã hội. 

Trên đây là Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo tại Cuộc họp. Yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị, địa phương, thành viên Ban Chỉ đạo chủ động triển khai thực hiện. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm 

quyền, kịp thời báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo để xem xét, giải quyết./. 

 
 

 
Nơi nhận:         
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban VHXH HĐND tỉnh; 

- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh; 

- Các cơ quan, đơn vị TV BCĐ; Thành viên BCĐ; 

- Trường: ĐHTT, CĐNKTCN Tuyên Quang; 

- Lưu: VT (Tùng VX). 

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 
 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH  

Nguyễn Thế Giang 

 

 

(Báo cáo) 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-02-20T09:45:03+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Nguyễn Thế Giang<nguyenthegiang-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
	2020-02-20T09:45:28+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!




