
 

ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

Số: 121  /TB-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày  01   tháng  9  năm 2021  

THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Việt Phương  
tại cuộc họp triển khai các biện pháp tăng cường công tác  

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

 

Ngày 31 tháng 8 năm 2021, 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 tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì cuộc họp triển khai các biện pháp tăng 
cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Thành phần dự họp có 

lãnh đạo Sở Y tế, đại diện lãnh đạo các sở: Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và 
Đào tạo, Giao thông Vận tải, Tài chính; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh; Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Trung tâm 
kiểm soát bệnh tật tỉnh; Viettel Tuyên Quang; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết 
quả triển khai thực hiện một số nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và ý kiến 

của các đại biểu dự họp. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn cả nước vẫn đang diễn biến hết sức 

phức tạp, khó lường, nhiều địa phương đã phải giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 

16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian dài, nhất là tại các tỉnh phía 
Nam và Thành phố Hà Nội.... Trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua các cấp, các  

ngành, địa phương đã nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch 
COVID-19, đặc biệt là việc duy trì hoạt động hiệu quả các chốt kiểm soát liên ngành 

phòng, chống dịch, quản lý, kiểm soát chặt chẽ người đến và trở về địa phương, tổ 
chức thực hiện tốt kế hoạch tiêm chủng vắc xin... đạt thành quả quan trọng là tỉnh 
Tuyên Quang được duy trì là "vùng xanh" trong phòng, chống dịch COVID-19 của 

cả nước. 

Tuy nhiên công tác phòng, chống dịch  vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Việc 

theo dõi, quản lý người vào tỉnh qua khai báo y tế còn nhiều bất cập, việc ứng dụng 

công nghệ thông tin trong thực hiện kế hoạch tiêm chủng vắc xin và quản lý di biến 
động dân cư chưa kịp thời; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tại các chốt kiểm 

soát liên ngành còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu... 

2. Dự báo trong thời gian tới nhất là trong dịp nghỉ lễ quốc khánh 02/9, tiếp tục có 

nhiều người đến và trở về tỉnh từ các tỉnh, thành phố đang có dịch COVID-19, nguy cơ 
lây nhiễm và bùng phát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh là rất cao. Để giữ vững thành 

quả đã đạt được và bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, đồng thời tạo điều kiện phát 
triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch đề ra, yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tập 

trung cao độ, chủ động, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch, trong đó: 

2.1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong 

công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh: Lãnh đạo các địa 
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phương cần quán triệt sâu sắc đến cơ sở và người dân, thấm nhuần tinh thần chỉ 
đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung đã được chỉ đạo, quy định tại Công 

điện số 1108/CĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Kết luận của Thủ 
tướng Chính phủ tại Thông báo số 226/TB-VPCP ngày 30/8/2021; Nghị quyết số 
86/NQ-CP của Chính phủ, Công điện số 1099/CĐ-TTg ngày 22/8/2021, Công điện 

số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 
5553/VPCP-KGVX ngày 12/8/2021 của Văn phòng Chính phủ; Văn bản số 

1021/BYT-MT ngày 25/8/2021, Văn bản số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ 
Y tế; Văn bản số 635-CV/TU ngày 24/8/2021 của Tỉnh ủy... thực hiện phương 

châm phòng dịch vẫn là chính, là cơ bản, chiến lược, lâu dài; tuyệt đối không lơ là, 
chủ quan, mất cảnh giác. 

2.2. Tăng cường áp dụng và thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng, 

chống dịch theo quy định, nhất là yêu cầu thực hiện thông điệp 5K; tiếp tục kiên 
quyết dừng tổ chức các lễ hội, tập trung đông người không cần thiết, các hoạt động 
tại các khu vực công cộng, các cơ sở vui chơi giải trí, các địa điểm du lịch, địa điểm 

tâm linh và tăng cường kiểm tra, kiểm soát, không cho tụ tập đông người tại các địa 
điểm này. Người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các địa phương chịu trách nhiệm 

về công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn; tăng 
cường và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng, 

chống dịch; xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp vi phạm. Tổ chức ứng trực 
24/24 đối với các lực lượng tham gia chống dịch để kịp thời phát hiện, xử lý các 

vấn đề phát sinh trước diễn biến dịch bệnh. 

2.3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về phòng, 

chống dịch, đời sống tinh thần cho người dân; có chương trình hướng dẫn người dân 
phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện tuyên truyền các nội dung về truyền thống văn 

hóa, lịch sử, văn học nghệ thuật tốt đẹp của dân tộc để nâng cao tinh thần đoàn kết, đại 
đoàn kết dân tộc và niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân đối với công tác phòng, chống dịch. 

2.4. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, người dân, cộng 

đồng doanh nghiệp; kết hợp công - tư kịp thời, hiệu quả ngay tại xã, phường, thị trấn. 

2.5. Khuyến khích thực hiện duy trì, phát triển sản xuất tuy nhiên phải bảo đảm 

an toàn phòng, chống dịch nghiêm ngặt theo quy định. Các ngành, địa phương, cơ 
quan liên quan phải hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn triển khai tổ chức sản xuất, 

không để đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất, nhất là những doanh nghiệp có điều kiện 
và tự nguyện tổ chức sản xuất, kinh doanh. 

3. Giao trách nhiệm 

3.1. Thành viên Ban Chỉ đạo các cấp thực hiện nghiêm các hoạt động theo quy chế 
quy định, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tự giác, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước 

Nhân dân về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ 
được giao, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, bổ sung hoàn thiện dần, không nóng vội, không cầu 

toàn. Phát huy tinh thần trách nhiệm với mục tiêu tất cả vì hạnh phúc, ấm no của Nhân dân. 

3.2. Sở Y tế: 

- Là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo của tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về công 

tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác 
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phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, công tác điều trị tại các cơ sở điều 

trị...; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các 

biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, phù hợp với diễn biến tình hình.  

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo Sở, cán bộ của đơn vị trong công 

tác phòng, chống dịch, công tác tiêm chủng, công tác tuyên truyền...; chịu trách 

nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công 

phụ trách. 

- Phối hợp chặt chẽ với các ngành: Công an, Quân đội, Giao thông Vận tải... 

trong công tác phòng, chống dịch; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Sớm hoàn thiện 

việc xây dựng kế hoạch tiêm chủng vắc xin theo nhóm đối tượng, kế hoạch đầu tư 

xây dựng, sửa chữa hệ thống oxy, phương án thành lập Bệnh viện dã chiến theo  diễn 

biến tình hình dịch bệnh... trình phê duyệt kịp thời để tổ chức triển khai thực hiện.  

3.3. Công an tỉnh: 

- Chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương liên quan tăng cường quản lý hoạt 

động tại các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch; tổ chức tập  huấn, hướng 

dẫn cán bộ công an sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý di biến động dân cư để 

theo dõi, quản lý người ra vào vùng dịch tại các điểm chốt kiểm soát theo chỉ đạo của 

tỉnh và hướng dẫn của Bộ Công an.  

- Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện quy trình, quy chế làm việc tại các chốt kiểm 

soát liên ngành phòng, chống dịch cấp tỉnh, huyện, xã... bảo đảm hoạt động hiệu 

quả, đồng nhất; cập nhật thông tin kịp thời, quyết tâm không bỏ sót, bỏ lọt các đối 

tượng có nguy cơ nhiễm COVID-19 vào địa bàn tỉnh. 

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các huyện xây dựng cơ sở vật 

chất, trang thiết bị làm việc bảo đảm các điều kiện làm việc an toàn, thuận lợi cho lực lượng 

làm nhiệm vụ tại các chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch. Phối hợp với Sở Thông tin và 

Truyền thông, Sở Giao thông Vận tải cung cấp tài liệu, thông tin tuyên truyền, hướng dẫn 

việc sử dụng phần mềm quản lý di biến động dân cư để khai báo điện tử khi di chuyển. 

3.4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ tại khu cách 

ly tập trung của tỉnh; chủ động xây dựng báo cáo kịp thời Ủy ban nhân dân tỉnh kế 

hoạch tiếp nhận công dân Việt Nam ở nước ngoài nhập cảnh Việt Nam đến cách ly tại 

tỉnh trong thời gian tới theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 2. 

3.5. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế các ngành, cơ quan liên quan tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 bảo đảm kịp thời, chính xác; 

tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch COVID-19 đặc 

biệt là việc khai báo y tế điện tử, quản lý tiêm chủng... 
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- Chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi việc sử dụng hệ thống phần mềm trong 

khai báo y tế điện tử; phần mềm trong quản lý tiêm chủng; báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh hằng ngày kết quả thực hiện. 

3.6. Sở Giáo dục và Đào tạo: Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại các 

trường học theo chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

chủ động xây dựng phương án cho học sinh học online khi dịch bệnh xảy ra.  

3.7. Sở Giao thông Vận tải: Tổ chức tuyên truyền và chỉ đạo các Công ty, 
doanh nghiệp kinh doanh vận tải, hành khách, taxi... thực hiện nghiêm việc khai báo 

y tế điện tử cho lái xe và hành khách trước khi qua các chốt kiểm soát để tránh ùn tắc 
giao thông và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

3.8. Sở Tài chính: Có trách nhiệm rà soát, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí 

phòng, chống dịch của các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm theo đúng quy định. 

3.9. Sở Công Thương:  

-  Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng phương án và 

có kế hoạch bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu, nhu yếu phẩm... đảm bảo hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, đời sống, an sinh xã hội, trật tự xã hội theo các kịch bản dịch 

bệnh; sẵn sàng cho tình huống dịch diễn biến xấu.  

- Phối hợp với Sở Y tế tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 tại các khu, cụm công nghiệp, siêu thị, chợ...; xử lý nghiêm các trường 
hợp vi phạm theo quy định. 

3.10. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Tăng thời lượng tin, 

bài, phóng sự tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn bảo đảm kịp thời, 
hiệu quả, nêu gương người tốt việc tốt trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. 

3.11. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: 

- Rà soát các điều kiện cơ sở vật chất tại các điểm chốt, các khu cách ly tập 

trung, có phương án bổ sung ngay trang thiết bị, nhân lực bảo đảm đáp ứng yêu cầu 

thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch thường xuyên, lâu dài. 

- Tiếp tục phát huy vai trò của Tổ COVID-19 cộng đồng; nêu cao vai trò, trách 

nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố, các xã, phường, thị 
trấn, thôn, bản, tổ dân phố, thường xuyên rà soát, quản lý chặt chẽ các đối tượng về từ vùng 

dịch, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo đúng quy định./. 

Nơi nhận: 
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy; 
- Thường trực Tỉnh ủy;           
- Thường trực HĐND tỉnh;   (báo cáo)      
- Chủ tịch UBND tỉnh;           
- Các PCT UBND tỉnh; 
- Chánh VP UBND tỉnh; 
- Các thành viên BCĐ tỉnh; 
- Các PCVP UBND tỉnh; 
- Như trên; (thực hiện) 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, KGVX (Giang). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 
Nguyễn Thanh 
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