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Yên Sơn, ngày        tháng 02 năm 2021 

 

Kính gửi:  

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

- Ủy ban nhân dân các xã. 

 

Thực hiện Văn bản số 278/UBND-KGVX ngày 31/01/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh, 

Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của 

huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã thực hiện một số biện pháp cấp bách sau:  

- Nâng cao mức cảnh báo, cảnh giác phòng chống dịch bệnh; Hạn chế tối 

đa các hoạt động có tập trung đông người, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; 

dừng một số hoạt động tập trung đông người không cần thiết, vận động hạn chế 

số người tham gia đám cưới, lễ tang.  

- Tăng cường hơn nữa việc truy vết, xác minh, lập danh sách các trường 

hợp đã từng đi đến và về từ tỉnh, thành phố: Thành phố Chí Linh - tỉnh Hải 

Dương từ ngày 01/01/2021; tại Sân bay Vân Đồn - tỉnh Quảng Ninh từ ngày 

05/01/2021 trở về Tuyên Quang đến nay để thực hiện khai báo y tế và sàng lọc 

lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.  

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, tăng cường 

đề cao cảnh giác tuyệt đối không được chủ quan lơ là; quán triệt sâu sắc phương 

châm “Chống dịch như chống giặc”; thực hiện nghiêm chiến lược “ Lấy phòng 

dịch làm ưu tiên, khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài khoanh vùng, dập 

dịch triệt để ở bên trong, chữa trị hiệu quả”.  

- Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch. Bắt buộc đeo 

khẩu trang nơi công cộng, xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang 

theo đúng quy định.  

- Tiếp tục chuẩn bị và tổ chức thực hiện tốt việc cách ly; không để xảy ra 

lây nhiễm trong các cơ sở cách ly tập trung. 

  - Tiếp tục rà soát tất cả các trường hợp nhập cảnh trái phép đến địa bàn 

huyện; huy động các lực lượng và đoàn thể "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng 

đối tượng" để kịp thời phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép đến địa bàn 

huyện, coi người nhập cảnh trái phép như người nghi nhiễm bệnh để áp dụng 

biện pháp cách ly y tế theo quy định.  
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- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực phương tiện, trang thiết bị, vật tư... cho phòng 

chống dịch trên địa bàn quản lý theo phương châm 4 tại chỗ.  

- Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức cài đặt và sử dụng ứng dụng 

BlueZone, Ủy ban nhân dân các xã tuyên truyền vận dộng người dân thực hiện 

cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluzone. 

 2. Giao trách nhiệm 

  2.1. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện: Phối hợp với Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ngay các trường hợp có biểu hiện 

ho, sốt, viêm đường hô hấp trong cộng đồng, nhất là tại các bệnh viện. 

- Chỉ đạo các các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn siết chặt công tác 

sàng lọc, phân luồng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế triển khai quyết liệt 

các biện pháp để bảo vệ lực lượng tuyến đầu chống dịch là nhân viên y tế, tuyệt 

đối không để lây nhiễm. Cung cấp đầy đủ trang thiết bị phòng hộ cá nhân, kiểm 

soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế. Rà soát lại máy thở và các trang thiết bị 

khác, cơ số thuốc, vật tư phục vụ công tác phòng chống dịch; khẩn trương lấy 

mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên y tế.  

- Rà soát lập kế hoạch và tổ chức mua sắm thiết bị, vật tư y tế bảo đảm 

phục vụ kịp thời công tác phòng, chống dịch của tỉnh bảo đảm theo đúng quy 

định hiện hành của Nhà nước.  

2.2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và 

Thể thao huyện 

- Tuyên truyền kịp thời thông điệp: Người dân đã từng đi đến và về từ 

thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương trong thời gian từ ngày 01/01/2021; tại Sân 

bay quốc tế Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh từ ngày 05/01/2021 trở về Tuyên Quang 

đến nay chủ động đến Trạm Y tế nơi lưu trú hoặc Trung tâm Y tế huyện khai 

báo để được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.  

- Tiếp tục thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh để 

người dân chủ động tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch 

nhưng không để tâm lý hoang mang trước diễn biến của dịch bệnh.  

2.3. Ủy ban nhân dân các xã 

- Tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo 

quy định.  

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo đảm bảo kiểm soát tốt việc cách ly tại nhà của 

các đối tượng thuộc diện cách ly, không để những người đang trong thời gian 

cách ly vẫn đi lại, giao tiếp với những người khác không sống cùng nhà. Nếu để 

xuất hiện trường hợp mắc Covid-19 và lây nhiễm cho những người xung quanh do 

không chấp hành đầy đủ các quy định về cách ly phòng, chống dịch theo quy định, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện.  
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Yêu cầu Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của 

huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Y tế (p/h); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch UBND huyện (b/c); 

- Các PCT UBND huyện; 

- Chánh, Phó Chánh Văn phòng huyện; 

- Lưu: VT, CVTH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Quang Toàn 
 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-02-04T11:08:36+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Lê Quang Toàn<lqtoan.ys@tuyenquang.gov.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
	2021-02-04T11:20:59+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn<ubndyenson@tuyenquang.gov.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
	2021-02-04T11:21:08+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn<ubndyenson@tuyenquang.gov.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
	2021-02-04T11:21:20+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn<ubndyenson@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




