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Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp chiều ngày 

15/4/2020 về tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và 

tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng, đòi hỏi tuyệt đối không lơ là, chủ 

quan, mất cảnh giác. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, 

ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục 

thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ; Văn bản số 857/UBND-KGVX ngày 28/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh và 

tuân thủ các chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19, trong đó tiếp tục 

thực hiện nghiêm các giải pháp: 

1. Hạn chế tập trung đông người, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài 

phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 

2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Tiếp tục thực hiện dừng các 

hoạt động hội họp, các nghi lễ tôn giáo, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 

01 phòng; thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng. 

2. Tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí, các cơ sở kinh doanh dịch vụ không 

cần thiết trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu theo nội dung chỉ 

đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1018/UBND-KGVX ngày 10/4/2020. 

3. Kiểm soát chặt chẽ người từ tỉnh khác ra vào địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện 

tốt các nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch: Phun khử trùng phương tiện, đo thân nhiệt, khai 

báo y tế, kiểm tra phương tiện công cộng, hướng dẫn hành khách đeo khẩu trang, sàng 

lọc, phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm để có biện pháp cách ly cụ thể. Tiếp tục 

rà soát, sàng lọc những người trở về từ vùng có dịch, đã tiếp xúc với "ổ dịch" để thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định. 

4. Các cơ quan, đơn vị nhà nước thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng 

chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc. Người đứng đầu chịu trách nhiệm 

về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy 

định phòng, chống dịch tại công sở. 

 

Kính gửi: 
 

 

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

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
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5. Giao trách nhiệm: 

5.1. Sở Y tế: Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại mục 6 

Văn bản 892/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các nội 

dung chỉ đạo của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời tiếp 

tục phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quyết liệt rà soát 

các trường hợp tiếp xúc với người bệnh, người qua lại các "ổ dịch", từ vùng có dịch 

hiện đang cư trú trên địa bàn tỉnh để áp dụng các biện pháp phù hợp.  

5.2. Sở Giao thông vận tải: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện giải pháp giãn cách, 

giảm mật độ vận chuyển hành khách bằng xe khách, xe bus, taxi...; áp dụng chặt chẽ 

việc kiểm tra y tế và các biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh trên các phương tiện 

giao thông công cộng. Dừng việc di chuyển từ vùng có "ổ dịch" đến địa bàn tỉnh, 

trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, 

thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các 

doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất. 

5.3. Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục 

chỉ đạo các cơ sở giáo dục có phương pháp cho học sinh ôn luyện tại nhà và tăng 

cường dạy học trực tuyến qua internet, mạng xã hội... theo chỉ đạo của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo đảm bảo phù hợp; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 tại các cơ sở dạy học và chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất 

cho học sinh khi đi học trở lại. 

5.4. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí trên 

địa bàn tỉnh đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh; không rút tít, phát ngôn gây hoang mang trong nhân dân. 

5.5. Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chú ý bảo đảm 

hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân. 

5.6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện có 

hiệu quả các nhiệm vụ tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo 

của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 và Văn 

bản số 1020/UBND-KGVX ngày 10/4/2020. 

5.7. Công an tỉnh tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm an 

toàn cho người dân; khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc gây rối trật tự 

công cộng, chống người thi hành công vụ (nếu có) và các vụ việc vi phạm quy 

định khác về phòng, chống dịch COVID-19. Đảm bảo lực lượng thực hiện nhiệm 

vụ tại các chốt kiểm dịch đảm bảo hiệu quả. 

5.8. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Tiếp tục thực hiện việc yêu cầu 

cách ly tại gia đình, khai báo y tế để phân loại, xét nghiệm và cách ly tập trung đối 

với người đã qua lại "ổ dịch" tại các vùng có dịch COVID-19. Chỉ đạo các Tổ giám 

sát thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung văn bản số 893/UBND-KGVX ngày 

31/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  
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Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 trên địa bàn theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân 

dân tỉnh tại Văn bản này và các nội dung chỉ đạo của tỉnh trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19./. 

 
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. UỶ BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

   

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang 
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