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Về việc triển khai thực hiện  

Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 

 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục 

đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 

 

  

  Kính gửi:  

        - Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố; 

      - Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; 

        - Công an thành phố. 

    - Uỷ ban MTTQ, các tổ chức Đoàn thể thành phố; 

    - UBND các xã, phường; 

 

Thời gian qua, hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 của UBND Thành 

phố và UBND các xã, phường đã được triển khai tích cực và đạt những kết quả 

ban đầu, được cộng đồng và Nhân dân đánh giá cao. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn tiếp 

tục diễn biến phức tạp trên cả nước và thế giới. 

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố tiếp tục triển khai 

thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTG ngày 11/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19, nhằm giảm thiểu tối đa lây 

lan, sẵn sàng và chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh trên diện rộng, bảo vệ 

tốt nhất cho sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo 

như sau: 

1. Các đơn vị, phòng ban, UBND các xã, phường  

- Tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng tại Công văn số 79-CV/TW ngày 30 tháng 01 năm 2020, Điện của 

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 07 tháng 3 năm 2020, các Chỉ thị 

số 05/CT-TTG, 06/CT-TTg, 10/CT-TTg, 11/CT-TTg và các công điện số 121/CĐ-

TTg, 156/CĐ-TTg và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; các hướng 

dẫn thực hiện cách ly, phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế; chuẩn bị 

tốt nhất, sẵn sàng cho mọi tình huống; tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch 

như chống giặc”, sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế để bảo vệ tốt nhất sức khỏe và 

tính mạng của Nhân dân. 

- Chủ động, quyết liệt ngăn chặn, phát hiện nhanh và kiểm soát chặt chẽ 

hoặc giám sát người đã tiếp xúc với người bệnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; 

rà soát người nhập cảnh trong 14 ngày qua nhưng không thuộc diện cách ly tập 

trung, phát hiện kịp thời nguồn lây bệnh. 

- Kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh cụ thể: 

+ Tăng cường kiểm soát người nhập cảnh qua các cửa khẩu, đường mòn, lối 

mở biên giới; kiểm soát hành khách các chuyến bay có Covid dương tính được Bộ 
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Y tế thông báo danh sách, theo dõi sức khỏe lao động nước ngoài, du khách nước 

ngoài đến cư trú, lưu trú tại Thành phố. 

+ Thực hiện khai báo Y tế bắt buộc đối với tất cả các hành khách nhập cảnh 

Việt Nam theo quy định, quản lý thông tin khai báo chặt chẽ, hiệu quả và phát 

hiện sớm để thực hiện cách ly đối với những trường hợp đến từ hoặc đi qua vùng 

dịch. 

+ Tham mưu quản lý chặt chẽ hoạt động du lịch, bảo đảm an toàn; kiểm tra, 

phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ lây nhiễm bệnh từ người nước ngoài qua 

đường du lịch. 

+ Các phòng ban, đơn vị tạm hoãn các đoàn đi công tác, khuyến cáo cán bộ, 

công chức, viên chức người lao động trong cơ quan đơn vị, người thân trong gia 

đình, các tổ chức, Nhân dân không ra nước ngoài, nhất là đến các vùng có dịch. 

- Thực hiện nghiêm việc cách ly và chuẩn bị sẵn sàng phương án cách ly 

trên diện rộng, cụ thể: 

+ Thực hiện các biện pháp cách ly phù hợp đối với tất cả các trường hợp 

nhập cảnh đến từ, đi qua vùng có dịch, thực hiện sàng lọc và áp dụng các biện 

pháp phòng, chống dịch phù hợp đối với từng loại trường hợp hướng dẫn cách ly 

tập trung hoặc tại nhà, không để lây chéo. 

+ Chăm lo bảo vệ sức khỏe, đảm bảo điều kiện sinh hoạt, không để lây 

nhiễm cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, lực lượng vũ trang làm việc trực tiếp với các 

đối tượng có nguy cơ cao. 

+ Tổ chức khoanh vùng, cách ly và tiêu độc khử trùng ngay đối với những 

khu vực phát hiện có người nhiễm bệnh; kiểm soát chặt chẽ người ra vào khu vực 

cách ly (nếu có). 

+ Chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực thực hiện việc cách ly; rà soát, 

cập nhật phương án, kế hoạch cách ly trên diện rộng; có phương án huy động 

khách sạn, cơ sở lưu trú,…làm nơi cách ly tập trung. 

- Tiếp tục thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch và diễn biến dịch 

tại Thành phố Cao Bằng, về các trường hợp thuộc đối tượng cách ly tập trung hoặc 

giám sát y tế, theo dõi sức khỏe tại cộng đồng theo đúng quy định; chú trọng đưa 

tin có chọn lọc nhằm ổn định xã hội. 

- Xử lý nghiêm, kể cả xử lý theo pháp luật hình sự các trường hợp đưa 

thông tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, mất ổn định xã hội và các 

hành vi găm hàng, tăng giá, gây bất ổn thị trường theo đúng quy định của pháp 

luật. 

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp chủ động, tập 

trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm; xử lý 

nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ 

trong phòng, chống dịch bệnh. Hạn chế tổ chức cuộc họp, sự kiện và hoạt động tập 

trung đông người; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều 
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hành, học tập, khai báo điện tử, kiểm soát dịch bệnh; hướng dẫn, khuyến khích 

người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. 

- Tập trung rà soát phát hiện nhanh nhất các trường hợp nghi nhiễm bệnh để 

có biện pháp phù hợp; vận động người dân hạn chế tham gia các hoạt động tập 

trung đông người, tăng cường các hoạt động nâng cao sức khỏe, thể lực. 

- Thực hiện nghiêm việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa, nhu yếu phẩm 

phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ tại văn bản số 1771/VPCP-KTTH ngày 07 tháng 3 năm 2020. 

2. Đề nghị Ủy ban MTTQ thành phố và các tổ chức, đoàn thể  

Phối hợp trong việc vận động Nhân dân tuân thủ các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh; nghiêm túc thực hiện việc cách ly, giám sát y tế, phát hiện kịp 

thời các trường hợp nghi nhiễm; phát động toàn dân nâng cao ý thức và tăng 

cường các hoạt động tự bảo vệ sức khỏe. 

Các đơn vị cùng với việc quyết liệt phòng, chống dịch cần tích cực triển 

khai các giải pháp phòng, chống dịch, đồng thời tập trung thực hiện quyết liệt các 

giải pháp cụ thể, hữu hiệu để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, 

bảo đảm an sinh xã hội theo đúng Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 

2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm 

túc triển khai, thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Thành ủy Cao Bằng; 

- TT HĐND Thành phố;  

- Chủ tịch các Phó chủ tịch UBND Thành phố; 

- Trang TTĐT TP; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Trung 
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