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Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Hội Doanh nghiệp huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 
 

 

 

 Thực hiện Văn bản số 1001/UBND-KGVX ngày 09 tháng 04 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quyết liệt hơn nữa các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

 Trong giai đoạn từ nay đến ngày 15/4/2020, các cơ quan, đơn vị, các xã, 

thị trấn, nhất là ngành y tế cần tiếp tục quyết liệt hơn nữa các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện, đồng thời thực hiện 

có hiệu quả các giải pháp sau:  

1. Bám sát diễn biến tình hình dịch, chuẩn bị đầy đủ mọi mặt, sẵn sàng ứng 

phó với làn sóng thứ 2 dịch bệnh lây lan trong cộng đồng; nhất là phải truy vết, 

phát hiện sớm các ca nhiễm, nguồn lây bệnh có thể có từ ổ dịch Bạch Mai (thành 

phố Hà Nội) và các ổ dịch khác; tăng cường năng lực và phối hợp đẩy nhanh việc 

lấy mẫu gửi đi xét nghiệm, nhất là đối với các đối tượng có nguy cơ cao. 

2. Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan dự đoán tình hình dịch, tiếp tục hoàn thiện các phương án phòng, chống 

dịch bệnh về mọi mặt (nhân lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư y tế, 

thuốc…), kịp thời báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét, 

quyết định những vấn đề cần thiết.  

3. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm biện pháp cách ly toàn xã hội, không để dịch 

xâm nhập và bùng phát trên địa bàn. Hết sức chú ý đề phòng, ngăn chặn nguy cơ 

lây lan dịch bệnh tại các nơi thường có tập trung đông người như cơ sở tôn giáo, 

thờ tự, siêu thị, nơi công cộng… Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát 

phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cụm công nghiệp. 

Chính quyền địa phương và người đứng đầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 

chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về việc để lây lan dịch bệnh trên 

địa bàn, phạm vi mình quản lý. 
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- Chuẩn bị các phương án tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh 

doanh; trước mắt giảm thiểu thiệt hại về kinh tế, doanh nghiệp giải thể, phá sản, 

ngừng hoạt động, người lao động mất việc làm, kịp thời chăm lo bảo đảm đời 

sống, sinh hoạt của người dân, nhất là người nghèo, người khó khăn trên địa bàn 

khi dịch bệnh xảy ra. 

- Tập trung khai thác tối đa các cơ hội trong bối cảnh phòng, chống dịch, 

tích cực thay đổi phương thức làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông 

tin, lưu ý các ngành công nghiệp, dịch vụ mới gắn với thương mại điện tử, phát 

triển kinh tế số. 

4. Công an huyện 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn rà soát người nước ngoài quá hạn tạm trú trên địa bàn 

huyện, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật xuất nhập cảnh 

thuộc thẩm quyền; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cách ly xã hội theo quy 

định pháp luật. 

5. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao 

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế và các cơ quan liên quan tiếp tục 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung thông tin, hướng dẫn người dân tích 

cực thực hiện cách ly toàn xã hội, thực hiện các biện pháp tự bảo vệ mình, gia 

đình mình; tích cực đưa tin, cổ vũ những hành động, những tấm gương chia sẻ, 

hỗ trợ vượt khó; lưu ý bảo đảm an toàn cho lực lượng phóng viên tham gia tác 

nghiệp phòng, chống dịch, không để bị lây nhiễm bệnh. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn nghiêm túc triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân 

dân huyện (qua Trung tâm Y tế huyện để tổng hợp) theo quy định./. 
 

  Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;            

- TT Huyện ủy;            (Báo cáo) 

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Chánh VP, các Phó CVP HĐND & UBND huyện; 

- Như trên (Thực hiện); 

- Lưu: VT, CVVX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Tiến Dũng 
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