ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4439/UBND-THVX

Tuyên Quang, ngày 14 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v áp dụng thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp độ 4

Kính gửi: - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành
Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
COVID-19";
Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế ban
hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ -CP
ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19".
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:
1. Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với các địa
phương của tỉnh phân loại dịch ở cấp độ 4, cụ thể như sau:
1.1. Thực hiện các biện pháp y tế bao gồm: cách ly y tế, xét nghiệm, thu dung
điều trị, tiêm chủng theo hướng dẫn của ngành y tế.
1.2. Đối với tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp
a) Không tổ chức các hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời.
b) Tạm dừng các hoạt động
- Cơ sở kinh doanh dịch vụ bao gồm trung tâm thương mại, siêu thị, chợ
đầu mối, nhà hàng, quán ăn, chợ truyền thống.
- Các cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ
trường, karaoke, mát xa, quán bar, internet, trò chơi điện tử, làm tóc (bao gồm
cắt tóc), làm đẹp.
- Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; hoạt động bán hàng rong.
- Hoạt động nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, tham quan du lịch; Bảo
tàng, triển lãm, thư viện, rạp chiếu phim, cơ sở biểu diễn văn hóa, nghệ thuật,
thể dục, thể thao.
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c) Hạn chế các hoạt động
- Lưu thông vận chuyển hàng hóa ra vào địa bàn: Giao Sở Giao thông
Vận tải căn cứ quy định của Bộ Giao thông Vận tải và thống nhất với Ủy ban
nhân dân huyện, thành phố có dịch để thực hiện bảo đảm nhu cầu thiết yếu và
yêu cầu phòng, chống dịch.
- Cơ sở sản xuất, đơn vị thi công các dự án, công trình giao thông, xây
dựng: Hoạt động có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm
bảo phòng, chống dịch COVID-19.
- Hoạt động giáo dục và đào tạo: Ngừng hoạt động giáo dục, đào tạo trực
tiếp. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, chỉ đạo việc tổ chức dạy học
trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Các cơ quan, công sở bố trí số người làm việc hạn chế, đủ bảo đảm duy
trì hoạt động; còn lại làm việc trực tuyến.
1.3. Đối với cá nhân: Yêu cầu mọi người dân ở nhà; chỉ ra ngoài trong
trường hợp thực sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp
cứu, làm việc tại cơ quan, đơn vị được phép hoạt động; giữ khoảng cách tối
thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở,
bệnh viện và nơi công cộng.
2. Giao trách nhiệm
2.1. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ
có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chỉ
đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản này; kịp thời tham mưu, đề xuất những
nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh theo quy định.
2.2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm toàn
diện việc tổ chức thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19
trên địa bàn quản lý.
Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, kịp thời
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế tổng hợp) để chỉ đạo, giải quyết./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Các đ/c trong BCĐ tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Báo Tuyên Quang;
- Đài PTTH tỉnh;
(đưa tin)
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THVX (B).
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