
 

ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2678/UBND-KGVX 
 

V/v quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang, ngày 01 tháng  8  năm 2021 

 

 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thực hiện 

Lời kêu gọi của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nghị quyết số 

30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại 

Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 về việc phòng, chống dịch COVID-19.  

 Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Giám đốc sở, ban, ngành; Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: 

1. Tập trung chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp 

cụ thể phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và của tỉnh đã ban 

hành trong thời gian qua, chú trọng thực hiện tốt việc tuyên truyền rộng rãi, kiểm soát 

nghiêm ngặt và quản lý chặt chẽ người vào tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh 

tại Văn bản số 2539/UBND-KGVX ngày 26/7/2021. Hạn chế di chuyển, tiếp xúc, khi 

không thực sự cần thiết không ra khỏi tỉnh. 

2. Trường hợp đối với mọi công dân đến, trở về hoặc đi qua tỉnh Tuyên quang: 

- Công dân từ vùng có dịch (các địa phương đang áp dụng thực hiện các biện 

pháp giãn cách xã hội) đến hoặc trở về tỉnh yêu cầu phải có xét nghiệm RT-PCR âm 

tính trong vòng 72 giờ và thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định. 

- Công dân từ vùng có dịch đi qua tỉnh phải có xét nghiệm RT-PCR âm tính 

trong vòng 72 giờ và được chính quyền đích đến đón có tổ chức. Trường hợp nếu 

phát hiện có công dân từ vùng có dịch cố tình đi qua tỉnh thì phải cách ly tập trung 

và giao cho chính quyền sở tại (nơi phát hiện có công dân đi qua) có trách nhiệm 

liên hệ, thông báo với địa phương nơi công dân đến và đề nghị tổ chức đón, thực 

hiện bàn giao đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định. 

- Công dân từ các vùng không có dịch đến hoặc trở về tỉnh yêu cầu phải có xét 

nghiệm RT-PCR âm tính trong vòng 72 giờ hoặc có giấy chứng nhận đã tiêm đủ 02 

mũi vắc xin và kết quả test nhanh âm tính trong vòng 24 giờ; khi về đến địa phương 

phải khai báo y tế và thực hiện các quy định phòng, chống dịch khác theo hướng dẫn. 

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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 3. Tổ chức tiêm vắc xin nhanh, đúng đối tượng, an toàn, hiệu quả, không 

để vắc xin hết hạn; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xin cho, lựa chọn vắc 

xin, lợi dụng chức trách để tiêm cho người không đúng đối tượng và các tiêu cực 

khác trong việc tiêm vắc xin. Xử lý nghiêm, kịp thời theo pháp luật các trường 

hợp vi phạm. Người đứng đầu các ngành, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm 

trực tiếp về công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó có việc tiêm vắc xin. 

4. Giao trách nhiệm: 

4.1. Sở Y tế: 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương rà soát, bố trí nhân lực y tế theo 

từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh, cân đối khả năng có thể hỗ trợ nhân lực y tế cho các 

địa phương trong cả nước có dịch bệnh diễn biến phức tạp; có kế hoạch chuẩn bị sẵn 

sàng các điều kiện cần thiết để chi viện theo sự điều phối của Bộ Y tế. 

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế (bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật 

viện...) trong công tác phòng, chống dịch và điều trị. Tăng cường huy động đội 

ngũ cán bộ y tế (nhất là lực lực lượng hồi sức cấp cứu) không phân biệt công, tư 

tham gia công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Chú trọng chăm lo động viên 

tinh thần, đảm bảo phương tiện phòng hộ, hỗ trợ vật chất đối với lực lượng y tế 

và các lực lượng trực tiếp chống dịch. Có phương án sử dụng hợp lý lực lượng y 

tế, những nơi không nhất thiết cần nhân viên y tế thì hướng dẫn các lực lượng 

khác và nhân dân thực hiện. 

-  Xây dựng kế hoạch và thực hiện mua sắm trang, thiết bị, vật tư y tế bảo đảm 

phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, theo đúng quy định của pháp luật và 

hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực trong mua sắm. 

 4.2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan 

liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp danh sách công dân Tuyên Quang hiện ở 

các tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ, tuyên truyền vận động thực hiện "ai ở đâu ở đấy" theo đúng 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp có nhu cầu cấp thiết phải trở về 

địa phương thì tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phương án, kế hoạch 

tổ chức đón về tỉnh bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo quy định. 

- Chủ động tham mưu, đề xuất cơ chế, hình thức hỗ trợ cho công dân của 

tỉnh đang gặp khó khăn tại các tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 

số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân 

tỉnh trước ngày 03/8/2021. 

4.3.  Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế theo chỉ đạo của Bộ Thông tin 

và Truyền thông, Bộ Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo công khai, minh 

bạch, kịp thời mọi thông tin về phòng, chống dịch trên địa bàn để nhân dân biết, 

ủng hộ và tích cực tham gia, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. 
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4.4. Công an tỉnh: Chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin sai sự thật 

ảnh hưởng tiêu cực tới phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. 

4.5. Sở Công Thương: 

-  Có phương án 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 ngành 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. 

4.6. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:  

- Tiếp tục tổ chức vận động, kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp... ủng hộ, 

hỗ trợ các điều kiện cần thiết thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa 

bàn, đặc biệt là việc hỗ trợ kinh phí mua vắc xin. 

- Rà soát, tổng hợp danh sách các đối tượng là người lao động mất thu nhập, 

người nghèo... trên địa bàn tỉnh hiện đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 để có 

các biện pháp hỗ trợ bảo đảm cuộc sống của người dân. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các xã, phường tăng cường hoạt động của tổ COVID-19 cộng đồng, giám sát chặt chẽ 

người đến và trở về tỉnh; tăng cường chỉ đạo các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống 

dịch của tỉnh thực hiện nghiêm nhiệm vụ được giao về công tác phòng, chống dịch; kiểm 

soát chặt chẽ người ra, vào tỉnh, trường hợp thật cần thiết mới cho ra khỏi địa bàn tỉnh để 

bảo đảm an toàn phòng, chống dịch 

Yêu cầu Giám đốc sở, ban, ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực 

hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản này; báo cáo kịp thời 

tình hình, kết quả thực hiện và chịu trách nhiệm cá nhân nếu chậm trễ báo cáo để 

ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của tỉnh./. 

 

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). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Hoàng Việt Phương 
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