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THƯ GỬI CÔNG DÂN TUYÊN QUANG
Đang sinh sống, làm việc, công tác và học tập tại các tỉnh, thành phố trong cả nước
Trước tình hình của đại dịch COVID-19 đang có những diễn biến rất phức tạp, tác
động lớn đến sự an toàn và cuộc sống của người dân.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, tôi cảm thông sâu sắc và chia sẻ về những khó khăn,
vất vả mà công dân của tỉnh nhà đang phải đối mặt khi đại dịch COVID-19 bùng phát hiện nay.
Với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân
dân tỉnh, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của toàn thể nhân dân và cộng đồng
doanh nghiệp, tỉnh Tuyên Quang chúng ta đã thực hiện tốt "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch
hiệu quả, bảo đảm an toàn cho sức khỏe của nhân dân, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.
Nhằm giữ vững thành quả đạt được, đồng thời sẻ chia, giúp đỡ, tạo điều kiện để công
dân Tuyên Quang yên tâm với công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở quê nhà cũng như
phòng vệ an toàn trước bối cảnh dịch bệnh, tôi trân trọng đề nghị các công dân của tỉnh đang
sinh sống, làm việc, công tác và học tập tại các tỉnh, thành phố trong cả nước đồng tâm thực
hiện tốt một số nội dung sau:
* Chủ động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của mình và người thân trong suốt thời gian dịch bệnh,
hạn chế tối đa việc di chuyển và tiếp xúc với người khác. Tuyệt đối tuân thủ các quy định về phòng,
chống dịch của địa phương sở tại.
* Đoàn kết, chia sẻ, tương trợ, giúp đỡ nhau để cùng vượt qua đại dịch nguy hiểm này.
Trường hợp thật sự cần thiết phải trở về quê hương trong thời gian này, đề nghị công dân
l i ê n h ệ v ớ i g i a đ ì n h h o ặ c g ọ i điện trực tiếp qua số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế
(SĐT: 0965.361.010) và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
( S Đ T : 0912.116.599) để được các cơ quan chuyên môn của tỉnh tư vấn, hỗ trợ.
* Tỉnh đã có phương án chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, phương tiện, cơ sở cách ly,
xét nghiệm, điều trị hỗ trợ công dân khi cần thiết trở về quê hương bảo đảm an toàn phòng, chống
dịch theo quy định. Công dân khi trở về tỉnh cần được cơ quan có thẩm quyền xác nhận an toàn
trước khi tiếp xúc với gia đình, người thân, nếu không thực hiện công việc này thì rất có thể chính
gia đình và người thân của mình sẽ trở thành đối tượng phải cách ly theo quy định.
Trong bối cảnh diễn biến ngày càng phức tạp của đại dịch COVID-19, mỗi hành động, việc
làm của người dân sẽ quyết định sự thắng lợi trong công tác phòng, chống dịch của tỉnh nhà. Tôi trân
trọng đề nghị các công dân của tỉnh cùng đồng lòng thực hiện để chung tay góp sức phòng, chống đại
dịch COVID-19 thành công, giữ bình an cho cuộc sống của tất cả mọi người.
Trân trọng!
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