
 

 

ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  
TỈNH TUYÊN QUANG 

 
Số: 4268 /UBND-THVX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tuyên Quang, ngày  06  tháng 11 năm 2021 

V/v chỉ đạo tăng cường thực hiện một 

số biện pháp phòng chống dịch 

COVID-19 

 

 

  Kính gửi: 

 

 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

Ngày 05/11/2021, sau khi dự họp trực tuyến với Bộ Y tế về đánh giá kết 
quả thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban 

hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
bệnh COVID-19", Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Việt Phương, Phó 

Chỉ huy Trưởng Thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 
tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với Trung tâm chỉ huy phòng 

chống dịch cấp huyện và các lãnh đạo: Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, 
Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi, các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Y tế.  

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá tình hình như sau: Trong những ngày gần đây, 

dịch COVID-19 trên cả nước tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nguy hiểm, số ca 
mắc mới trong cộng đồng trong 7 ngày (29/10-04/11) là 18.073 ca, tăng 6.324 ca 

so với 7 ngày trước đó, tại các tỉnh tiếp giáp với tỉnh Tuyên Quang như Hà Giang, 
Phú Thọ số ca mắc mới trong cộng đồng liên tục tăng và khó kiểm soát. Trên địa 

bàn tỉnh đã ghi nhận có ca mắc mới trong cộng đồng, tỉ lệ người từ 18 tuổi trở lên 
được tiêm đủ 2 liều vắc xin còn rất thấp (khoảng 8,8%), vì vậy nguy cơ lây nhiễm, 

bùng phát dịch là rất cao, không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. 

 Để giữ vững thành quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời 

gian qua và thực hiện có hiệu quả chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 
soát hiệu quả dịch Covid 19, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Giám 

đốc sở, ban ngành, Thủ trưởng cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND huyện thành phố, 
Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thực hiện ngay một số biện pháp sau: 

1. Kiểm soát chặt chẽ người đến, về và đi qua tỉnh (thực hiện từ 18 giờ 
ngày 06/11/2021 đến khi có thông báo mới) 

Về điều kiện đi qua chốt kiểm dịch: 

- Đối với người, phương tiện đi qua địa bàn tỉnh không dừng, đỗ: Tiếp tục 
thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 
3982/UBND-THVX ngày 16/10/2021 về việc chỉ đạo tạm thời thực hiện một số 

biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. 

- Đối với người đến lưu trú, trở về tỉnh: Phải khai báo y tế và có Giấy xét 

nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo đúng quy định.  
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2. Các sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Theo 
chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp 
phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công điện số 1700/CĐ-BYT 
ngày 25/10/2021 về việc tăng cường giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-
19 trong thời gian thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP (có văn bản kèm theo); chỉ 
đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3982/UBND-THVX ngày 
16/10/2021 về việc chỉ đạo tạm thời thực hiện một số biện pháp thích ứng an toàn, 
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Văn bản số 4191/UBND-THVX 
ngày 30/10/2021 về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch 
Covid-19, Văn bản số 4216 ngày 01/11/2021 về việc tăng cường kiểm tra, kiểm 
soát người từ vùng có dịch đến, trở về tỉnh Tuyên Quang và thực hiện tốt một số 
biện pháp sau: 

- Áp dụng các biện pháp hiệu quả phòng chống dịch đối với người đến, trở 
về từ các vùng nguy cơ: Người từ vùng cấp độ 1, cấp độ 2 của  tỉnh Hà Giang về, 
đến tỉnh và những người có biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh hoặc có nguy cơ cao, 
phải cách ly tập trung ít nhất 7 ngày và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định .  

- Tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế tụ tập đông người không cần 
thiết; giảm quy mô đám cưới, đám tang, liên hoan…để bảo đảm an toàn dịch bệnh. 

- Hướng dẫn, yêu cầu các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, hộ kinh doanh thực 
hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, nhất là quy định 5K của Bộ Y tế; 
yêu cầu tất cả các trụ sở, nơi làm việc của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở kinh 
doanh dịch vụ, hộ kinh doanh phải thiết lập ứng dụng và yêu cầu tất cả cá nhân, 
tổ chức, khách hàng… đến liên hệ công việc, giao dịch thực hiện quét mã QR 
Code để phòng chống dịch. 

- Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch 
thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 của các cơ quan, 
đơn vị; đồng thời chủ động, tích cực chuẩn bị ngay các điều kiện phòng chống 
dịch: Khu cách ly tập trung (đến xã, phường, thị trấn); bố trí đủ ô xy y tế tại trạm 
y tế xã; thành lập các trạm y tế lưu động…; chú trọng việc đảm bảo các điều kiện 
cần thiết (con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị, công tác hậu cần,…) đối với 
phương án cách ly tại cấp xã; công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với phương 
án cách ly tại nhà riêng; không để lây nhiễm chéo trong các khu cách ly và lây 
nhiễm từ khu cách ly ra cộng đồng. 

- Quy định rõ trách nhiệm đối với Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
xã, Bí thư, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng thôn, công an viên phụ trách địa bàn 
trong việc quản lý, nắm bắt, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, nhất là quản lý nhân khẩu, 
quản lý người đi, đến, về từ vùng có dịch để phát hiện, yêu cầu khai báo y tế, cách 
ly, xét nghiệm…theo đúng quy định, không để dịch lây lan trên địa bàn, nơi nào 
buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm để xảy ra lây lan dịch bệnh phải xem xét, 
xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. 

- Khi phát hiện có ca F0 phải ‘Truy vết thần tốc, xét nghiệm nhanh, khoanh 
vùng gọn, cách ly nghiêm túc’; chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp dập 
dịch nhanh nhất và báo cáo kịp thời diễn biến tình hình với Ban Chỉ đạo tỉnh, Ủy 
ban nhân dân tỉnh và Sở Y tế. 
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- Sở Thông tin và Truyền thông: Chịu trách nhiệm rà soát, điều chỉnh các 

phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kiểm soát người, phương tiện tại các 
chốt kiểm dịch của tỉnh, bảo đảm đồng bộ, thông suốt với các ứng dụng đang được 

sử dụng trên cả nước, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động lưu thông hàng hóa 
và đi lại của người dân, không để xảy ra ách tắc. 

- Công an tỉnh: Tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an tăng cường kiểm tra, 
giám sát ở cơ sở và kiểm soát chặt chẽ người đến, lưu trú, trở về từ các vùng có 

dịch bảo đảm theo đúng quy định; phối hợp với chính quyền địa phương tuyên 
truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò Tổ Covid cộng đồng trong công tác 

phòng, chống dịch ở cơ sở. Tổng hợp báo cáo hàng ngày (trước 18 giờ) về số 
người từ các vùng có dịch về, đến từng địa phương trong tỉnh . 

3. Về thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid 19: Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, xác định, đăng ký nhu cầu tiêm vắc xin 
với Sở Y tế và xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi trên 

địa bàn quản lý; bố trí đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tổ chức tiêm 
vắc xin phòng COVID-19 bảo đảm an toàn, hiệu quả và kịp thời theo tiến độ cấp 

vắc xin. Trường hợp thiếu lực lượng để triển khai tiêm vắc xin, phải báo cáo ngay 
với Sở Y tế để được hỗ trợ thực hiện. 

4. Giao Sở Y tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện; theo dõi, đôn đốc, tổng 
hợp tình hình kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Văn bản này và tham 

mưu, đề xuất kịp thời các biện pháp chỉ đạo với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 
Covid-19 tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổng hợp báo cáo hàng ngày (trước 18 

giờ) về diễn biến tình hình dịch bệnh, kết qủa thực hiện các biện pháp phòng 
chống dịch, tiến độ tiêm vắc xin… với Ban Chỉ đạo tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT TU, TT HĐND tỉnh;   (để b/c) 
- Các đ/c trong BCĐ tỉnh; 
- Văn phòng Tỉnh ủy; 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các PCT UBND tỉnh; 
- Chánh VP UBND tỉnh; 
- Các PCVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, THVX (B). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Hoàng Việt Phương 
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