UBND TỈNH TUYÊN QUANG

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH
VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO
CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA
GÂY RA

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 04 tháng 02 năm 2020

Số: 01 /TBKL-BCĐ

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 (nCoV) gây ra

Ngày 03/02/2020, 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
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của nCoV gây ra đã chủ trì cuộc họp Ban
Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch
nCoV gây ra trên địa bàn tỉnh.
Sau khi nghe Phó trưởng Ban Chỉ đạo là lãnh đạo Sở Y tế báo cáo nhanh
tình hình dịch nCoV gây ra trên địa bàn tỉnh thời điểm đến 12 giờ ngày
03/02/2020; các nội dung, công việc đã, đang triển khai tổ chức thực hiện; dự thảo
Kế hoạch Phòng, chống dịch nCoV gây ra theo từng cấp độ trên địa bàn tỉnh; 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 nCov trên địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh có nguy cơ rất cao bùng phát dịch do có lưu
lượng người qua lại, khách du lịch đông (trong dịp Tết Nguyên đán), đặc biệt là có
người lao động của tỉnh làm việc tại Trung Quốc trở về địa phương vào dịp Tết và
người lao động Trung Quốc làm việc tại tỉnh trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Do
vậy, các cấp, ngành, địa phương phải chủ động và thực hiện quyết liệt hơn các biện
pháp ứng phó với dịch bệnh, để ngăn chặn, phát hiện sớm và khống chế hiệu quả
dịch bệnh do nCoV gây ra trên địa bàn tỉnh.
2. Yêu cầu Ban Chỉ đạo tỉnh và chính quyền các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh
Thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ, bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan đến công
tác phòng, chống dịch nCoV gây ra. Thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo
trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh để chỉ
đạo tổ chức thực hiện các nội dung, công việc thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn
vị mình trong công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo
quốc phòng, an ninh... trước diễn biễn của dịch bệnh xảy ra; trước mắt cần tập
trung hơn vào một số nhiệm vụ sau:

2.1. Công tác thông tin, tuyên truyền
Chuẩn bị tốt các nội dung tuyên truyền, bảo đảm theo đúng khuyến cáo của
Bộ Y tế; đa dạng các hình thức tuyên truyền (tờ rơi, loa phát thanh, truyền thanh
lưu động, trang mạng, cổng thông tin điện tử...) để mọi người đều nhận rõ tính
chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch nCoV gây ra, thông tin kịp thời,
chính xác để nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm cho người dân tự dự
phòng là chính, dự phòng cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Nghiêm cấm việc
che dấu, hoặc thông tin không đúng về dịch bệnh. Đấu tranh và xử lý nghiêm tổ
chức, cá nhân đưa các thông tin không chính xác, gây hoang mang, ảnh hưởng đến
đời sống nhân dân.
2.2. Quản lý người nước ngoài, lao động, người dân, việt kiều thăm thân...
đến từ vùng có dịch đang ở trên địa bàn tỉnh
Thực hiện nghiêm việc quản lý đối với những người nhập cảnh (lao động,
người dân, việt kiều thăm thân...) từ Trung Quốc đã, đang, sẽ trở về địa phương;
các trường hợp này phải được khoanh vùng, cách ly đúng thời gian quy định ngay
tại các cơ sở lưu trú, tại nhà dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng,
kiên quyết không để các trường hợp này ra khỏi nhà hoặc cơ sở lưu trú và tiếp xúc
với người xung quanh. Đối với những người sống trong gia đình, làm việc trong
các cơ sở lưu trú có người bị cách ly, thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế
tối đa việc tiếp xúc với người bị cách ly và với bên ngoài.
Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ định, áp dụng các biện pháp tuyệt đối
không để lây nhiễm trong các cơ sở cách ly; chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp
cách ly, các biện pháp tiêu độc, khử trùng các gia đình, các hộ có tiếp giáp trực tiếp
(liền kề) và cơ sở lưu trú nơi có người bị cách ly. Lập danh sách toàn bộ những
người đã tiếp xúc với người bị cách ly với người trong gia đình, người làm việc
trong cơ sở lưu trú có người bị cách ly để theo dõi, giám sát chặt chẽ về sức khỏe.
Các Sở, ngành liên quan (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Công an tỉnh...) theo
chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm rà roát, thực hiện các biện pháp cách ly, theo
dõi đảm bảo đúng quy định.
2.3. Vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng
- Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phối hợp với
Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo tổ chức việc vệ sinh môi trường, khử trùng trường,
lớp học, đảm bảo hoàn thành trong thời gian học sinh nghỉ học.
- Trường Đại học Tân Trào, Trường Cao đẳng Nghề - Kỹ thuật Tuyên
Quang chỉ đạo tổ chức vệ sinh môi trường, khử trùng trường, lớp học trước thời
gian diễn ra kỳ học theo quy định.
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo vệ sinh môi trường, khử trùng
tại các địa điểm tập trung đông người, nhất là chợ, siêu thị, bến xe...
2.4. Về chuẩn bị vật tư, trang thiết bị y tế cho công tác phòng, chống dịch
- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ để ngăn chặn việc đầu cơ, găm hàng, tăng giá
các loại khẩu trang, nước sát trùng, găng tay y tế và các vật tư, trang thiết bị y tế
phục vụ phòng, chống dịch bệnh nói chung. Các Sở: Y tế, Công Thương, Thông
tin và Truyền thông, Cục Quản lý Thị trường, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân
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huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường kiểm soát, quản lý việc
này, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời đăng tải các trường hợp vi
phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở, trang mạng xã
hội chính thống... để mọi người dân biết.
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động sử dụng kinh phí dự phòng,
kinh phí thường xuyên để tổ chức thực hiện cho công tác phòng chống dịch, đảm
bảo theo đúng quy định hiện hành. Trong trường hợp phát sinh nội dung, công
việc có kinh phí lớn, phải tổng hợp dự toán gửi Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Ủy
ban nhân dân tỉnh.
- Sở Y tế chỉ đạo rà soát toàn bộ cơ sở y tế thực hiện công tác phòng chống
dịch nCoV chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho việc dự phòng, cách ly, điều trị và
trang bị phòng hộ cho nhân dân; xây dựng kế hoạch đảm bảo đủ kinh phí, nhân lực
cho công tác phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ. Tổng hợp dự toán
trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
- Sở Tài chính khẩn trương hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí
cho công tác phòng chống, dịch; kịp thời tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân
tỉnh bổ sung kinh phí cho công tác phòng, chống dịch theo quy định.
2.5. Về việc phát ngôn, báo cáo
Sở Y tế chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ủy ban nhân dân tỉnh,
Ban Chỉ đạo về phát ngôn, cung cấp thông tin liên quan đến công tác phòng,
chống dịch trên địa bàn tỉnh cho các cơ quan, đơn vị liên quan; thực hiện nghiêm
chế độ báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo theo định kỳ 01
lần/ngày; khi có bệnh nhân mắc bệnh, báo cáo 02 lần/ngày (trước 09 giờ và 16 giờ
hằng ngày), không kể những trường hợp yêu cầu báo cáo đột xuất.
3. Về dự thảo Kế hoạch Phòng, chống dịch nCoV gây ra theo từng cấp độ
trên địa bàn tỉnh
Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo do Sở Y tế trình, báo cáo tại cuộc họp.
Sở Y tế có trách nhiệm tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo,
hoàn chỉnh nội dung kế hoạch ứng phó, đảm bảo kiểm soát dịch bệnh này theo
phương châm 04 tại chỗ, hoạt động theo cấp độ cao hơn chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ; trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành ngay.
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./.
KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

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