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V/v tăng cường thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 

Tuyên Quang, ngày  06  tháng  8  năm 2021 

 

 
 
 
 

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Công điện số 

1068/CĐ-TTg ngày 05/8/2021 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống 
dịch COVID-19; Văn bản số 1070/TTg-KGVX ngày 05/8/2021 về việc tập trung chỉ đạo 

điều hành công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Giám đốc sở, ban, ngành; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, theo chức năng, 
nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm một số nội dung sau: 

1. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm 
Minh Chính nêu tại Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 05/8/2021 về việc tăng cường thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; Văn bản số 1070/TTg-KGVX ngày 
05/8/2021 về việc tập trung chỉ đạo điều hành công tác phòng, chống dịch COVID-19.  

2. Tăng cường và giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và tiếp tục tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết 
liệt hơn, hiệu quả hơn một số biện pháp: 

2.1. Chủ động, quyết liệt, mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện các giải pháp 
phòng, chống dịch trên địa bàn theo thẩm quyền bảo đảm yêu cầu nhanh nhất, hiệu 

quả nhất. Kịp thời nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh để bảo đảm 
ổn định đời sống, an ninh, an toàn cho người dân, bảo đảm các điều kiện để duy trì 

hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn trên địa bàn, đồng thời bảo đảm các yêu cầu 
an toàn phòng, chống dịch; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

định trong trường hợp vượt thẩm quyền. 

2.2. Tiếp tục tuyên truyền, vận động công dân Tuyên Quang đang lao động, 

học tập, công tác tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 
16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện nghiêm "ai ở đâu thì ở đó" và các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của chính quyền sở tại. Trường 
hợp có khó khăn vướng mắc liên quan đến tỉnh đề nghị liên hệ đường dây nóng của 
Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được hỗ trợ, tư vấn. 

Kính gửi: 
 

 
- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; 

- Công an tỉnh; 
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
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2.3. Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng phương án, kế hoạch phòng, chống 
dịch theo từng cấp độ, có tính đến khả năng diễn biến dịch phức tạp nhất; chủ động 

chuẩn bị sẵn sàng cơ sở điều trị bảo đảm đầy đủ ô xy, máy thở, giường cấp cứu, các 
điều kiện cần thiết theo phương châm "4 tại chỗ". Đồng thời chuẩn bị các khu cách ly, 

cơ sở thu dung, điều trị theo mô hình tháp nhiều tầng của Bộ Y tế; tổ chức tốt việc quản 
lý, điều phối các nguồn lực để sẵn sàng tiếp nhận, điều trị người nhiễm COVID-19; chủ 

động nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế, kể cả huy động nguồn lực y tế ở 
ngoài tỉnh và tư nhân. 

2.4. Đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin theo kế hoạch của tỉnh; tổ chức các điểm tiêm 

cố định và lưu động phù hợp với thực tế để tạo thuận lợi và phải bảo đảm an toàn, hiệu 
quả cho người được tiêm; rà soát tiêm kịp thời cho lực lượng y tế, người làm nhiệm vụ 

tuyến đầu, người cao tuổi, người có bệnh lý nền và thứ tự ưu tiên theo hướng dẫn của 
Bộ Y tế. Chuẩn bị đầy đủ hệ thống cơ sở bảo quản vắc xin theo quy định.  

2.5. Tăng cường huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, nhất là hệ thống 
chính trị ở cơ sở, đồng thời kêu gọi mọi người dân chia sẻ, thông cảm những khó khăn, 

phức tạp trong phòng, chống dịch, tích cực hưởng ứng, tham gia phòng, chống dịch vì 
sức khỏe của chính mình, vì cộng đồng và vì sự phát triển của địa phương; tiếp tục huy 

động mọi nguồn lực hợp pháp của xã hội cho phòng, chống dịch bệnh. 

Đẩy mạnh và phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của hệ thống chính trị cơ sở và 

các Tổ COVID-19 cộng đồng trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là 
tại từng tổ dân phố, khu dân cư... Động viên, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá 
nhân làm tốt và nhân rộng các mô hình, cách làm tốt, hiệu quả trong phòng, chống dịch. 

Nhắc nhở, phê bình, kiểm điểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. 

3. Giao trách nhiệm: 

3.1. Sở Y tế: 

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành, cơ quan liên quan có trách 

nhiệm rà soát, xin ý kiến cấp có thẩm quyền để hướng dẫn về định mức kinh tế - kỹ 
thuật trong xét nghiệm và chủ động tham mưu đề xuất việc đặt hàng, giao nhiệm vụ 

cho cơ quan, đơn vị thực hiện việc xét nghiệm bảo đảm theo đúng quy định hiện hành 
của Nhà nước; huy động, điều phối nhân lực y tế cho các địa phương trong tỉnh bảo 

đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn và yêu cầu phòng, chống dịch.  

3.2. Các sở ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh: 

- Theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách 
hỗ trợ đối với doanh nghiệp và người dân mà Chính phủ đã ban hành. Đẩy nhanh tiến độ 

rà soát, lập danh sách, trình phê duyệt và chi trả chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 
68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 
07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành, cơ quan liên quan tổ chức thực 
hiện kịp thời các chính sách miễn, giảm thuế theo quy định của Bộ Tài chính và các 

biện pháp khác theo quy định nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trên địa bàn chịu 
tác động của dịch COVID-19. 
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- Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các ngành, các cơ quan liên quan; Ủy 
ban nhân dân huyện, thành phố theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải có phương án 

sẵn sàng huy động lực lượng vận tải chuyên dụng của nhân dân và doanh nghiệp trên địa 
bàn đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch và y tế trong trường hợp cần thiết. 

3.3. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

- Quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc bảo đảm lưu thông, cung ứng lương 

thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu; hỗ trợ kịp thời cho người dân gặp khó khăn, 
bảo đảm không để bất kỳ ai bị thiếu ăn, thiếu mặc; đồng thời đáp  ứng nhu cầu chăm 
sóc y tế, sức khỏe cho nhân dân ở mọi lúc, mọi nơi khi cần thiết và tuyệt đối bảo đảm 

an ninh, an toàn, trật tự xã hội trên địa bàn. 

- Tiếp tục thành lập, kiện toàn bộ máy chỉ huy phòng, chống dịch cấp huyện, cấp 

xã, bảo đảm tổ chức chỉ đạo điều hành tập trung, thống nhất, thông suốt, kịp thời, hiệu quả. 

Yêu cầu các Giám đốc sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành 

phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện nội 
dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

tại văn bản này; báo cáo kịp thời Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định./. 

 

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; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- 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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