
  

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ THỌ 
 

Số:             /UBND-KGVX 
V/v tiếp tục thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch và hỗ 

trợ, thúc đẩy phát triển sản 

xuất, kinh doanh trên địa bàn.  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Phú Thọ, ngày       tháng 4 năm 2020 

 

  Kính gửi:  

    - Các sở, ban, ngành; 

    - UBND các huyện, thành, thị. 

 

Trong thời gian qua, với sự quyết tâm của các cấp, các ngành, sự đồng 

lòng, ý thức trách nhiệm cao của nhân dân, công tác phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Tỉnh Phú Thọ nằm trong 

nhóm có nguy cơ thấp, tuy nhiên trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, 

nếu lơ là, chủ quan, dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào và gây hậu quả 

nghiêm trọng. Để triển khai tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp 

Thường trực Chính phủ đối với công tác phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn 

mới (văn bản số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ), Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch. 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị tiếp tục 

triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm các nội dung Chỉ thị số 15 của Thủ tướng 

Chính phủ về hạn chế tụ tập đông người, cụ thể:  

1.1. Đối với công tác phòng dịch: 

- Tiếp tục dừng, hạn chế các hoạt động hội họp không cần thiết, các sự kiện 

tập trung trên 20 người. Dừng triệt để các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tập trung 

từ 10 người trở lên; có biện pháp kiểm soát người tham gia, nhất là đối với những 

người từ địa phương khác, từ vùng có dịch đến; dừng các sự kiện văn hoá, thể thao 

tập trung đông người; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, 

trường học, bệnh viện. 

- Khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết. Hạn chế tối đa 

người dân di chuyển ra khỏi địa bàn xã, huyện, không ra khỏi địa bàn tỉnh khi 

không có việc cần thiết, đặc biệt là đến các tỉnh có nguy cơ cao, quản lý chặt chẽ 

các trường hợp từ bên ngoài vào tỉnh. Thực hiện quy định đeo khẩu trang bắt buộc 



tại nơi công cộng, thường xuyên rửa tay, sát khuẩn, giữ khoảng cách tối thiểu 2m 

khi giao tiếp. 

- Tiếp tục dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí hoặc có tiếp 

xúc gần như: quán karaoke, quán bar, các cơ sở mát-xa, thẩm mỹ, phòng tập gym, 

vật lý trị liệu, quán internet, quán điện tử, rạp chiếu phim, các địa điểm vui chơi 

giải trí,…; Đối với các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, dịch vụ ăn uống nếu hoạt 

động được phục vụ bán hàng mang đi, chỉ được phục vụ tại chỗ khi đảm bảo yêu 

cầu về phòng chống dịch và giãn cách. 

- Các cơ sở kinh doanh hàng hoá, dịch vụ khác, các nhà máy, cơ sở sản xuất, 

công trình dự án đầu tư, xây dựng phải đảm bảo tuân thủ tuyệt đối các yêu cầu về 

phòng, chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế. 

- UBND các huyện, thành, thị có trách nhiệm chỉ đạo tăng cường kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện các nội dung phòng dịch trên địa bàn; chịu trách nhiệm nếu 

để xảy ra tình trạng tụ tập đông người trái quy định. 

- Công an tỉnh chỉ đạo tăng cường các tổ tuần tra để đôn đốc, nhắc nhở, xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm quy định về đeo khẩu trang nơi công cộng, tụ tập đông 

người. 

1.2. Đối với hoạt động vận tải hành khách: 

- Sở Giao thông vận tải chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp vận tải hành khách, 

giao thông công cộng tổ chức hoạt động một số tuyến nội tỉnh. Tiếp tục dừng hoạt 

động liên tỉnh đối với các tuyến vận tải hành khách cố định, xe hợp đồng, xe du 

lịch, taxi đến hoặc đi qua những tỉnh có nguy cơ cao. Bám sát hướng dẫn của Bộ 

Giao thông vận tải để chỉ đạo quản lý, hạn chế tần suất hoạt động của các phương 

tiện vận chuyển hành khách công cộng đi vào địa bàn tỉnh, đặc biệt là từ các tỉnh 

thuộc nhóm có nguy cơ cao. 

1.3. Đối với công tác chống dịch: 

Sở Y tế khẩn trương đề xuất kế hoạch thành lập Bệnh viện dã chiến phù hợp 

theo từng cấp độ dịch. Chỉ đạo đẩy mạnh triển khai tư vấn khám chữa bệnh trực 

tuyến. Ưu tiên các nguồn lực để đầu tư trang thiết bị, vật tư y tế cần thiết cho công 

tác phòng dịch, chú trọng nâng cao công suất xét nghiệm, thực hiện chiến lược xét 

nghiệm sớm để cách ly. 

1.4. Đối với việc xem xét cho học sinh đi học: 

Sở Giáo dục và Đào tạo bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo để chuẩn bị sẵn sàng các phương án học, thi của học sinh năm học 2019 - 2020, 

đặc biệt là của học sinh cuối cấp. Chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến 

dịch bệnh để chỉ đạo kịp thời việc cho học sinh, sinh viên đi học trở lại khi điều 



kiện cho phép. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo có học sinh, sinh viên đến từ 

các địa phương khác, nhất là các tỉnh có nguy cơ cao hạn chế việc di chuyển và 

phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch; người đứng đầu cơ sở giáo dục, 

đào tạo phải chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ đối với các trường hợp này. 

1.5. Đối với hoạt động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp: 

- Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến trong hội 

họp, chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin, làm việc. 

- Đối với các dịch vụ hành chính công tại Trung tâm phục vụ hành chính công 

của tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại huyện, xã: Phân công, bố trí cán bộ 

hướng dẫn, giúp người dân, tổ chức thực hiện việc đăng ký, nộp hồ sơ thủ tục hành 

chính qua cổng thông tin điện tử và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, 

nhằm tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

1.6. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự: Công an tỉnh chỉ đạo công an các 

huyện, xã 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.  

2. Khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-

CP của Chính phủ. 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND các 

huyện, thành, thị, Ban Quản lý các KCN và cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp các 

nhóm đối tượng theo quy định, gửi Sở Tài chính tổng hợp. Việc triển khai rà soát, 

tổng hợp phải bảo đảm chính xác, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để 

xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách, đồng thời bảo đảm phù hợp với điều 

kiện ngân sách của tỉnh. 

Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng công an huyện, xã nắm bắt tình hình, kịp 

thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các sai phạm trong quá trình kê khai, lập danh 

sách các đối tượng được hưởng hỗ trợ; xử lý ngay và nghiêm minh các trường hợp 

kê khai gian dối, trục lợi. 

- Sở Tài chính tổng hợp nhu cầu kinh phí, đề xuất cân đối nguồn đảm bảo chi 

trả theo quy định. 

3. Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

- Người đứng đầu các ngành, các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị phải quan 

tâm, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện đầu tư các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng, giải ngân 

vốn đầu tư công, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư sớm đi vào hoạt 



động; bảo đảm lưu thông hàng hóa, cung ứng đầy đủ các loại hàng hóa, nhu yếu 

phẩm,.. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn 

trương tham mưu, đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các doanh 

nghiệp; báo cáo đánh giá tổng thể tình hình phát triển kinh tế, xã hội 3 tháng đầu 

năm, đề xuất các biện pháp chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. 

4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền. 

- Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa 

bàn nắm chắc tình hình, làm tốt công tác định hướng thông tin, đa dạng hóa các 

phương tiện, hình thức tuyên truyền để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân 

trong phòng, chống dịch; kịp thời phản bác lại các thông tin trái chiều, thông tin sai 

lệch, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. 

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chỉ đạo đẩy mạnh 

tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để tham gia các hoạt 

động phòng, chống dịch; tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, doanh 

nghiệp và cá nhân cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.  

- Tỉnh Đoàn thanh niên chỉ đạo tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình 

nguyện, tích cực hỗ trợ chính quyền cấp xã, phường, đơn vị y tế cơ sở trong thực 

hiện các biện pháp phòng dịch, đặc biệt là công tác giám sát thực hiện cách ly các 

đối tượng có tiếp xúc nguồn lây tại gia đình, địa phương. 

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị khẩn 

trương, nghiêm túc thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 

- BCĐ QG phòng chống dịch Covid-19 (b/c); 

- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- TTTU; TT HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh;  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- UB MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh; 

- Thường trú Báo Nhân dân, TTXVN; 

- Báo PT, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh (đưa tin); 

- CVP, các PCVP; 

- CV NCTH; 

- Lưu: VT, VX3 .  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Quang 
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