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chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang, ngày  26 tháng  4  năm 2021 

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 541/CĐ-TTg 

ngày 23/4/2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19: 

Dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, số lượng 

ca mắc mới và tử vong vẫn tăng ở nhiều nước. Đặc biệt ở một số nước láng giềng 

có chung đường biên giới với nước ta, dịch bệnh đang bùng phát mạnh trên diện 

rộng. Trong nước tuy đã kiểm soát tốt, song nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại 

luôn thường trực, nhất là từ nguồn nhập cảnh, nhập cảnh trái phép; đã có tình trạng 

lơ là, chủ quan, thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống 

dịch theo quy định, xuất hiện hiện tượng ngại tiêm vắc xin phòng bệnh. 

Để duy trì vững chắc thành quả phòng, chống dịch, thực hiện thành công 

mục tiêu kép, bảo vệ tốt nhất sức khỏe nhân dân, đặc biệt trong những ngày lễ lớn 

sắp tới. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa 

phương trong tỉnh tập trung thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Tiếp tục tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm 

người đứng đầu, thực hiện quyết liệt đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống 

dịch đã đề ra với phương châm "phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly 

nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm nhanh chóng ổn định tình hình". 

2. Quyết liệt chỉ đạo thực hiện và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện nghiêm các biện pháp: 

2.1. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang 

bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các 

phương tiện giao thông công cộng. 

2.2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp... thường xuyên tự 

đánh giá và thực hiện các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch, cập nhật kết 

quả tự đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch. 

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. 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 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 phòng, chống dịch. 

2.4. Chủ động cập nhật, hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng đáp ứng 

mọi tình huống của dịch. 

2.5. Trường hợp phát hiện ca bệnh, phải tập trung chỉ đạo, áp dụng 

ngay các biện pháp khoanh vùng, truy vết, cách ly; kiên quyết không để dịch 

bệnh lây lan trên diện rộng. Việc áp dụng các biện pháp cách ly, phong tỏa, 

giãn cách xã hội phải theo phương châm thiết thực, hiệu quả; bảo đảm an toàn 

nhưng không để sản xuất kinh doanh bị đình trệ ở quy mô quá mức cần thiết; 

hạn chế tối đa tác động bất lợi đến các hoạt động sản xuất kinh doanh và đời 

sống nhân dân. 

2.6. Tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không 

cần thiết; trường hợp tổ chức, phải thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an 

toàn, đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn... theo đúng quy định. 

3. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố: Chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch trên phạm vi quản lý. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm chính về việc 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn; báo cáo cấp ủy cùng cấp để thống 

nhất chỉ đạo. 

4. Sở Y tế: Là cơ quan Thường trực trong công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh, có trách nhiệm: 

4.1. Chỉ đạo chuyên môn, chủ động tham mưu, đề xuất các vấn đề liên 

ngành, vượt thẩm quyền; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, 

kiểm tra các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện các chỉ đạo của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19 và chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. 

Tổng hợp, báo cáo kịp thời tình hình, kết quả với Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4.2. Tham mưu đề xuất hoàn chỉnh các phương án phòng, chống dịch ở 

quy mô cấp tỉnh, sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống dịch bệnh. 

4.3. Rà soát, hoàn chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp 

trong tình hình mới, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn trong các sự 

kiện, hoạt động có tập trung đông người, tại các cơ sở thường xuyên có tập 

trung đông người. 

4.4. Xây dựng kế hoạch cụ thể, đẩy mạnh triển khai việc tiêm phòng vắc 

xin theo kế hoạch của tỉnh đã ban hành; đảm bảo cung ứng nguồn vắc xin kịp thời 

và phân bổ, tổ chức tiêm vắc xin phù hợp với tình hình, diễn biến dịch, bảo đảm 

an toàn tuyệt đối, không để vắc xin bị quá hạn.  
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4.5. Tăng cường tầm soát chủ động, xét nghiệm trên diện rộng đối với các 

trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp và các trường hợp 

khác có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các 

cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, tổ chức 

và doanh nghiệp thực hiện việc cài đặt và hướng dẫn cài đặt phần mềm khai 

báo y tế bằng QR-CODE. 

6. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:  

6.1. Tiếp tục tăng cường hoạt động rà soát, phát hiện nhanh các trường 

hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp 

luật các trường hợp nhập cảnh trái phép đến địa bàn tỉnh. 

6.2. Chủ động phối hợp với Sở Y tế quản lý, giám sát chặt chẽ các cơ sở 

cách ly người nhập cảnh, phòng ngừa lây chéo và lây lan dịch ra cộng đồng. 

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế; Báo Tuyên Quang, Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Tiếp tục truyền 

thông về đề cao cảnh giác với dịch bệnh, thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-

19, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 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; 

- Các thành viên BCĐ tỉnh; 

- Chánh VP, PCVP UBND tỉnh; 

- Như trên; (thực hiện) 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX (Giang). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Hoàng Việt Phương 
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