Công văn của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về
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Ngày 27/4/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số
282/UBND-VP6 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg
của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19 trong tình hình mới.
Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục các biện
pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; để thực hiện hiệu quả các biện pháp
phòng, chống dịch, đồng thời tiếp tục phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội,

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và nhân dân thực hiện
nghiêm các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính
phủ trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Tiếp tục quán triệt quan điểm “chống dịch như chống giặc”, trên tinh thần coi trọng sức khỏe
và tính mạng của con người là trên hết, không chủ quan; kiên định thực hiện các nguyên tắc
phòng, chống dịch: ngăn chặn, phát hiện nhanh, cách ly, khoanh vùng, dập dịch triệt để và
điều trị hiệu quả, thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống
chính trị và các tầng lớp nhân dân đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu,
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và của Tỉnh. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức
phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

2. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thông tin kịp thời về tình hình diễn biến của dịch
bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp để các ngành, các cấp cùng toàn thể
nhân dân được biết và chủ động thực hiện. Tuyên truyền người dân không ra khỏi nhà nếu
không cần thiết.

3. Tập trung thực hiện hiệu quả các biện pháp

a) Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch: Đeo khẩu trang khi ra ngoài, không tập
trung đông người (quá 30 người) tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh
viện, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách tối thiểu
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1m giữa người với người khi giao tiếp, tiếp xúc.

b) Tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung
đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết.

c) Tiếp tục tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (khu vui chơi,
giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, game online, trò
chơi điện tử, …).

d) Không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết; nếu các cuộc họp, hội
nghị cần thiết phải tinh giản tối đa thành phần tham dự và tổ chức theo các hướng dẫn về
phòng, chống dịch COVID-19 để bảo đảm an toàn. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
trong chỉ đạo, điều hành (trực tuyến, điện thoại, mạng internet…), học tập, dịch vụ công trực
tuyến, khai báo điện tử, kiểm soát dịch bệnh.

Trường hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội
đông người, thực sự cần thiết thì phải báo cáo bằng văn bản và được sự đồng ý của Tỉnh ủy,
UBND tỉnh trước khi thực hiện. Đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch:
đeo khẩu trang, sát trùng tay, vệ sinh khử khuẩn, giữ khoảng cách tối thiểu; thực hiện giám sát
về y tế; không tổ chức liên hoan, tiệc mừng.

e) Yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, tích cực
tham gia khai báo y tế tự nguyện, thường xuyên thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình,
gia đình mình, tăng cường bổ sung dinh dưỡng, tập luyện thể dục, thể thao để nâng cao sức đề
kháng và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức
năng và cộng đồng.

g) Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ khi hoạt động trở lại phải thực hiện các biện pháp
bảo đảm an toàn phòng, chống dịch như: trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt
khách đến, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn
cách khi tiếp xúc.
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Các nhà máy, xí nghiệp, công trường giao thông, xây dựng, cơ sở sản xuất tiếp tục hoạt động
phải có cam kết và bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch cho công nhân, người lao động
theo quy định.

4. Giao Sở Giao thông vận tải căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải xây dựng
kế hoạch, thực hiện tổ chức lại và quản lý hoạt động giao thông công cộng theo đúng quy định
về phòng chống dịch COVID-19 .

Khuyến cáo hạn chế vận chuyển hành khách đến và về từ các tỉnh, thành phố, vùng trong
nhóm nguy cơ cao, từ ổ dịch.

5. Giao Sở Y tế chủ động phối hợp với các ngành liên quan và địa phương tiếp tục triển khai
thực hiện tốt các giải pháp về phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn, chỉ đạo
của Bộ Y tế, của UBND tỉnh. Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phương tiện vận tải.

Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức phân luồng, phân tuyến điều trị hợp lý ngay
từ khâu tiếp đón bệnh nhân, phòng ngừa lây nhiễm, bảo đảm an toàn đối với cán bộ y tế, người
tham gia phòng, chống dịch, người cao tuổi, người có bệnh lý nền, các đối tượng yếu thế.

Thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin về tình hình dịch COVID-19 từ Bộ Y tế, các tỉnh và
trong nhân dân để kịp thời rà soát, giám sát, cách ly phù hợp theo quy định; tiếp tục thực hiện
tốt việc khai báo y tế, nâng cao năng lực xét nghiệm, đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch
tại các cơ sở cách ly tập trung...

6. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho học sinh đi học trở lại:

- Học sinh lớp 9, học sinh trung học phổ thông, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo
dục nghề nghiệp trở lên đi học từ ngày 27/4/2020.
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- Trẻ em 5 tuổi, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở đi học từ ngày 04/5/2020.

- Trẻ em dưới 5 tuổi đi học trở lại từ ngày 11/5/2020.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ
sở giáo dục như: giảm, giãn số học sinh trong phòng học, bố trí lệch giờ học, ăn trưa, sinh hoạt
tập thể bảo đảm không tập trung đông người; thực hiện khử trùng, vệ sinh lớp học; kết hợp học
trực tuyến, thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho học sinh.

7. Giao Sở Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các
doanh nghiệp, Ban Quản lý các khu, điểm du lịch, các di tích lịch sử - văn hóa tổ chức vệ sinh,
khử trùng tiêu độc, chỉnh trang cảnh quan, môi trường; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở
vật chất và nhân lực, điều kiện đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch COVID -19… để sẵn
sàng đón tiếp, phục vụ khách tham quan, du lịch từ ngày 28/4/2020.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành
phố và các đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các cơ sở kinh doanh du lịch, các
khu, điểm du lịch, các di tích lịch sử - văn hóa thực hiện nghiêm các quy định về phòng,
chống dịch Covid- 19 trong hoạt động thăm quan, du lịch.

8. Tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm hoặc có
hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch, kể cả xử lý hình sự.

Phát huy tích cực vai trò của Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 các cấp, nhất là tại các
thôn, bản, tổ dân phố, phát huy vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân
phố, trưởng ban công tác mặt trận, các đoàn thể ở cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền,
giám sát chặt chẽ tại cộng đồng, nắm chắc tình hình từng nhà, từng người, tình hình người
đi/đến địa bàn và lịch sử di chuyển để có biện pháp phòng, chống dịch thích hợp, kịp thời.
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Thực hiện đóng cửa đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dừng hoạt động đón tiếp, phục vụ
khách tại các khu di tích, danh lam thắng cảnh không đảm bảo các điều kiện về phòng, chống
dịch bệnh.

Giao 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, những vi phạm trong phòng, chống dịch.

9. Yêu cầu các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND
các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực
triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ
trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch,
đúng đối tượng.

10. UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc để phát
triển sản xuất, kinh doanh, không để ùn tắc, giải quyết thủ tục hành chính,
không để đình
trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các
dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Người đứng đầu các ngành, các cấp chính quyền, doanh nghiệp chịu trách nhiệmtổ chức làm
việc cho
cơ
quan
,
đơn vị một cách phù hợp
đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch bệnh cho cán bộ, công chức, người lao động và khách
đến giao dịch, làm việc tại cơ quan, đơn vị mình và
thuộc phạm vi quản lý. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện
nghiêm
các biện pháp phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp, công trường xây
dựng, cơ sở giáo dục…
trên địa bàn.

Các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh có nội dung
khác với nội dung chỉ đạo tại văn bản này thì thực hiện theo văn bản này cho đến khi có chỉ
đạo mới.
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Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh theo nhiệm vụ được phân công, trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra,
đôn đốc giải quyết các công việc theo thẩm quyền và kịp thời báo cáo UBND tỉnh theo quy
định.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn
tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc triển khai
thực hiện các nội dung chỉ đạo trên và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, UBND
tỉnh về việc thực hiện
công tác phòng, chống dịch COVID-19
đối với lĩnh vực, địa phương phụ trách.
/.
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