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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo   

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Tuyên Quang ngày 26/5/2021 

 

Ngày 26 tháng 5 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn - 

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì 

cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Tuyên Quang. Thành 

phần dự họp có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Việt Phương - Phó Trưởng 

Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh, lãnh đạo 

các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương là thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh. 

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Y tế trình bày Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh, đề xuất giải pháp thực 

hiện trong thời gian tới và ý kiến của các đại biểu dự họp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh có ý kiến chỉ đạo: 

1. Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, trong tuần 

qua biến chủng mới của vi rút SARS-CoV-2 làm dịch bệnh bùng phát mạnh, nhanh 

trên diện rộng, khó kiểm soát hơn, nhất là đã xâm nhập sâu vào một số khu công 

nghiệp ở Bắc Giang, Bắc Ninh và một số khu vực ở Hà Nội. Ủy ban nhân dân tỉnh đã 

chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch. Các ngành: Y 

tế, Công an, Quân đội, Giao thông Vận tải, Tài chính, Công Thương... và Ủy ban 

nhân dân huyện, thành phố đã nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt, có hiệu quả các biện 

pháp phòng, chống dịch, góp phần cho thành công của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc 

hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đặc biệt Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương lãnh đạo huyện Chiêm Hóa và lãnh đạo Sở Y 

tế đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao, thực hiện có 

hiệu quả nhiệm vụ được giao và áp dụng các biện pháp cơ bản, đúng hướng, phù hợp 

trong truy vết, xét nghiệm, khoanh vùng, cách ly nhanh nhất để phòng, chống dịch 

bệnh chủ động ngay khi phát hiện có ca F0 trên địa bàn quản lý, không để có thêm 

các ca mắc mới trong cộng đồng. 

2. Tuy nhiên công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh vừa qua cho thấy 

vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, bất cập cần được khắc phục ngay: 

a) Có biểu hiện lúng túng, bị động trong phòng, chống dịch tại các huyện, 

thành phố, nhất là việc bố trí khu cách ly tập trung và theo dõi cách ly y tế tại nhà 

chưa đạt các yêu cầu phòng, chống dịch, Tổ COVID cộng đồng hoạt động có phần 

lơi lỏng.... Việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các chốt kiểm soát liên 

ngành phòng chống dịch chưa đầy đủ, chưa đảm bảo yêu cầu; việc thực hiện việc 
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kiểm soát người về địa phương chưa chặt chẽ: Chưa lập danh sách chi tiết người 

về địa phương, kiểm soát xác thực thông tin thông qua Tờ khai y tế...  

b) Việc chuẩn bị năng lực phòng, chống dịch theo phương châm "bốn tại chỗ" ở 

một số nơi còn hạn chế. Việc mua máy xét nghiệm và chủ động chuẩn bị các điều kiện 

(phòng xét nghiệm, hồ sơ giấy tờ...) để đề nghị công nhận kết quả xét nghiệm còn chậm, 

chưa bảo đảm yêu cầu. 

c) Một số nơi vẫn còn biểu hiện chủ quan, lơ là, lúng túng, bị động, chưa tích 

cực, thiếu chủ động, chưa phát huy tinh thần linh hoạt, sáng tạo, trong triển khai các 

nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch; chưa huy động được cả hệ thống chính trị, 

doanh nghiệp... tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn. 

3. Dự báo trong thời gian tới, dịch bệnh vẫn tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó 

lường, khó kiểm soát, nhất là tại các khu công nghiệp, ảnh hưởng nhiều đến hoạt 

động kinh tế - xã hội, nguy cơ bùng phát dịch trên địa bàn cả nước là rất cao; đặc biệt 

với tỉnh Tuyên Quang có vị trí địa lý gần Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội; trên địa bàn 

tỉnh có nhiều công nhân lao động tại các khu công nghiệp ở các tỉnh đang có dịch, 

đồng thời các khu, cụm công nghiệp của tỉnh cũng đang hoạt động với nhiều công 

nhân, các sinh viên, học sinh học tập ở các nơi đã đến kỳ nghỉ hè về nhà... là những 

nguồn lây nhiễm có nguy cơ cao không thể chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. 

Yêu cầu các cấp, các ngành tập trung cao độ, quyết liệt trong công tác phòng, 

chống dịch, hiệu quả hơn nữa; cần phát huy tốt các thành quả đã đạt được, rút kinh 

nghiệm, điều chỉnh linh hoạt thích ứng với diễn biến mới của dịch bệnh bằng các 

nhiệm vụ, giải pháp phù hợp; thực hiện tốt phương châm chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ "bình tĩnh, sáng suốt, bản lĩnh, linh hoạt, sáng tạo để xử lý và xem khó 

khăn, thách thức là động lực để vươn lên, để vượt qua và để trưởng thành"; trong đó 

tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây: 

a) Huy động tổng lực toàn hệ thống chính trị, tập trung cao độ phòng chống 

dịch; quán triệt sâu sắc phương châm “Chống dịch như chống giặc”. Tiếp tục chỉ đạo 

thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về 

công tác phòng, chống dịch COVID-19: Thông báo số 121/TB-VPCP ngày 25/5/2021 

của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại 

cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Công điện số 

680/CĐ-TTg ngày 24/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn 

COVID-19 trong các khu công nghiệp; Văn bản số 1484/UBND-KGVX ngày 

20/5/2021, Văn bản 1542/UBND-KGVX ngày 25/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh...; 

đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức về phòng, chống dịch 

COVID-19, chú trọng nội dung tuyên truyền về kết quả xử phạt vi phạm và khen 

thưởng, động viên người tốt, việc tốt trong phòng, chống dịch.  

b) Quản lý chặt chẽ người từ các địa phương khác đến tỉnh và người của địa 

phương từ nơi khác trở về tỉnh trong thời gian từ ngày 30/4/2021 đến nay (theo nội dung 

Văn bản số 1484/UBND-KGVX ngày 20/5/2021 và các văn bản khác đã chỉ đạo của Ủy 

ban nhân dân tỉnh), các chốt kiểm soát liên ngành phải kiểm soát chặt chẽ việc khai báo 

y tế, thông tin phải được kiểm chứng tính xác thực bảo đảm không để lọt, sót người và 

sàng lọc, truy vết, cách ly, xét nghiệm nhanh nhất. Chỉ đạo các Chủ tịch Ủy ban nhân 
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dân xã, phường, thị trấn tăng cường hoạt động của các Tổ COVID cộng đồng để giám 

sát cách ly và quản lý chặt chẽ số lượng người về địa phương. 

c) Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K + Vắc xin, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại 

nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiên giao 

thông công cộng. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch trong phạm vi và trên địa bàn quản lý, nhất là tại các khu, cụm công 

nghiệp, cơ sở y tế, trường học, cơ sở du lịch, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, bến xe...; 

xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng, chống dịch. 

d) Chủ động cập nhật xây dựng, hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng ứng phó mọi 

tình huống của dịch bệnh. Các huyện, thành phố phải chủ động chuẩn bị đủ khu cách ly 

tập trung đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch, quy mô khoảng 500-1000 người 

tại mỗi huyện theo phương châm "bốn tại chỗ". 

đ) Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh 

thực hiện nghiêm nhiệm vụ được phân công theo Quy chế làm việc và phân công 

nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo tỉnh, ban hành tại Quyết định số 02/QĐ-BCĐ ngày 

06/02/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh. 

e) Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

có cụm công nghiệp; Sở Y tế, Sở Công Thương, các ngành chức năng liên quan đặc 

biệt quan tâm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch tại các khu, cụm công nghiệp theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của 

tỉnh, tự đánh giá mức độ an toàn, cập nhật lên bản đồ an toàn COVID-19 theo chỉ 

đạo của Bộ Y tế. Kiên quyết dừng hoạt động khi không đảm bảo an toàn và không 

cập nhật mức độ an toàn lên hệ thống. Yêu cầu thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối 

với tất cả người lao động trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp và những 

người liên quan (người cung cấp, vận chuyển vật tư, hàng hóa, suất ăn...); xử phạt 

nghiêm các trường hợp không khai báo, khai báo không trung thực. 

f) Sở Y tế: Khẩn trương hoàn thiện việc đề nghị công nhận kết quả xét 

nghiệm của CDC, chủ động trong việc chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế thực 

hiện phòng, chống dịch. Tiếp tục đề xuất với Bộ Y tế bố trí nguồn vắc xin cho tỉnh; 

xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin bảo đảm tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 50% trong 

thời gian sớm nhất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 01/6/2021.  

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch tại các cơ sở cách ly, các cơ sở y tế, khu, cụm công nghiệp, các chốt kiểm soát 

liên ngành phòng, chống dịch và các cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh; chuẩn bị các điều 

kiện cần thiết, phương án thành lập Bệnh viện dã chiến theo từng giai đoạn, cấp độ diễn 

biến dịch bệnh; thường xuyên cập nhật các chỉ đạo, thông báo của Bộ Y tế để cung 

cấp danh sách các vùng, khu vực đang có dịch phục vụ kiểm soát người vào tỉnh và 

chủ động có phương án xử lý trong phòng, chống dịch. 

g) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Rà soát, nắm chắc số lao động là 

người địa phương hiện đang lao động tại các địa phương khác trong cả nước đặc biệt 
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là tại các khu công nghiệp thuộc các tỉnh đang có dịch COVID-19 (Bắc Giang, Bắc 

Ninh...). Chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nắm chắc số 

người từ vùng dịch về tỉnh, phối hợp quản lý tốt các trường hợp này khi về địa 

phương để yêu cầu thực hiện cách ly tập trung và thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch theo quy định. 

h) Sở Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục có phương pháp 

cho học sinh ôn luyện tại nhà và tăng cường dạy học trực tuyến qua internet; tham mưu 

triển khai phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông theo chỉ đạo của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo quy định. 

i) Sở Giao thông Vận tải: Chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, 

hành khách... yêu cầu thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch theo quy định 

của tỉnh và Bộ Giao thông Vận tải; tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống 

dịch theo quy định. 

k) Sở Tài chính: Hướng dẫn sử dụng ngân sách cho công tác phòng, chống dịch 

bệnh, không được để thiếu kinh phí; chủ động tham mưu, bố trí nguồn kinh phí để mua 

vắc xin và kịp thời hỗ trợ những vùng nguy hiểm, lực lượng tuyến đầu chống dịch. 

l) Công an tỉnh: Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ trao trả công dân nước 

ngoài nhập cảnh trái phép hiện đang thực hiện cách ly trên địa bàn huyện, thành 

phố. Chủ động hỗ trợ Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện việc truy vết, 

cách ly, không bỏ sót đối tượng có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, phối hợp thực 

hiện hỗ trợ cách ly, thành lập Bệnh viện dã chiến khi có yêu cầu.  

m) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Tiếp tục chỉ đạo hoạt động hiệu quả khu cách ly của 

tỉnh tại Trung đoàn 247, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tại khu cách ly theo quy định; phối 

hợp với ngành Y tế thực hiện phương án thành lập Bệnh viện dã chiến khi có chỉ đạo của 

Ủy ban nhân dân tỉnh.  

n) Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn, cài đặt phần mềm, ứng dụng 

công nghệ thông tin trong khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch theo chỉ đạo của tỉnh. Xây dựng bản đồ COVID-19 để cập nhật kịp thời thông 

báo rộng rãi cho người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. 

o) Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Tăng cường tuyên 

truyền về phòng, chống dịch COVID-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng.  

p) Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Chủ động rà soát, bố trí các chốt, trạm tại 

các khu vực của địa phương có giáp ranh với các tỉnh khác để thực hiện kiểm tra, 

kiểm soát nghiêm ngặt và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch như tại các chốt 

kiểm soát liên ngành của tỉnh. Tiếp tục thực hiện phương châm: Thôn (bản, tổ dân phố) 

giữ thôn, xã giữ xã, huyện giữ huyện. Nếu để lọt, sót người trong quá trình rà soát, thực 

hiện khoanh vùng, cách ly… dẫn đến xảy ra dịch bệnh trên địa bàn quản lý thì người 

đứng đầu Thôn (bản, tổ dân phố), xã, huyện phải chịu trách nhiệm theo mức độ vi phạm. 

Xử lý nghiêm những trường hợp khai báo y tế gian dối trong phòng, chống dịch. 
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q) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội: Chỉ đạo 

tăng cường các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức về phòng, chống dịch 

COVID-19; huy động các nguồn lực ủng hộ (kinh phí, vật tư, trang thiết bị y tế, nhu yếu 

phẩm...) cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, đặc biệt hỗ trợ vùng khó khăn và 

khu vực đang có dịch COVID-19. 

Yêu cầu Giám đốc các sở, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy; 

- Thường trực Tỉnh ủy;          (báo cáo)      

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh;           

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ tỉnh; 

- Chánh VP, PCVP UBND tỉnh; 

- Như trên; (thực hiện) 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Thông tin Tuyên Quang; 

- Lưu: VT, KGVX (Giang). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Hoàng Việt Phương 
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