
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỞ Y TẾ 
 

 

Số:              /SYT-NVYD 

V/v nghiêm túc thực hiện các 

Công điện của Chính phủ, Bộ 

Y tế và UBND tỉnh trong 

phòng chống dịch COVID-19 

Tuyên Quang, ngày         tháng     năm 2021 

 
Kính gửi:  Các cơ quan, đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện Công điện số 789/CĐ-TTg ngày 5/6/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về áp dụng biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh 

tế thực hiện mục tiêu kép; Công điện số 838/CĐ-BYT ngày 07/6/2021 của Bộ 

Y tế về việc không tụ tập xem bóng đá trong phòng, chống dịch COVID-19; 

Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 01/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn; 

Công văn số 1800/UBND-KGVX ngày 08/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển “mục 

tiêu kép” trên địa bàn tỉnh; 

Sở Y tế yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc phổ biến, quán triệt đến 

toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị; người bệnh 

và người nhà người bệnh; người đang cách ly y tế thực hiện nghiêm việc 

không tụ tập đông người, không tổ chức xem bóng đá đông người đối với các 

trận thi đấu của đội tuyển Việt Nam và các trận thi đấu ở giải đấu khác; đặc 

biệt quán triệt việc không được tiếp xúc giữa những người đang được cách ly 

trong các khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú, những người đang 

trong các khu vực phong tỏa, bệnh nhân và người chăm sóc trong các cơ sở 

khám, chữa bệnh,… để tránh nguy cơ bị lây nhiễm chéo COVID-19 có thể xảy 

ra trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. 

2. Giám đốc các Trung tâm y tế tham mưu cho Ban chỉ đạo các huyện, 

thành phố để đảm bảo công tác phòng chống dịch và phát triển kinh tế thực 

hiện mục tiêu kép không được lơ là chủ quan nhưng cũng không được áp dụng 

các biện pháp quá mức cần thiết gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản 

xuất, kinh doanh: 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức, tổ chức tập huấn cho thành viên Ban chỉ 

đạo PCD các xã, phường, thị trấn và tổ COVID cộng đồng trong thực hiện 

nhiệm vụ đảm bảo theo đúng các Quy định, Hướng dẫn của cơ quan chuyên 

môn trong rà soát, truy vết người về từ các tỉnh có công bố ca bệnh, về từ vùng 

dịch, ổ dịch để thực hiện cách ly, giám sát tuân thủ cách ly đảm bảo không để 

dịch bệnh lây lan ra cộng đồng và không ảnh hưởng đến hoạt động phát triển 



kinh tế của địa phương. Đồng thời có chế tài khen thưởng trong việc tố giác 

người nhập cảnh trái phép, phát hiện người nước ngoài cư trú bất hợp pháp kịp 

thời ngăn ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, 

cư trú trái phép. Rà soát, hoàn thiện quy trình, thủ tục để quản lý công tác cách 

ly tập trung, theo dõi chặt chẽ y tế sau cách ly, bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của: các nhà hàng, quán ăn, 

chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà máy, doanh nghiệp… trong bảo đảm 

tuân thủ nghiêm ngặt công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định; 

xử lý nghiêm các vi phạm khi không đảm bảo công tác phòng chống dịch theo 

quy định và các hướng dẫn( tại sổ tay hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-

19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới theo Quyết định 3888/QĐ-

BYT ngày 08/09/2020). 

- Tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ để người dân thực hiện nghiêm biện 

pháp 5 K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai 

báo y tế) trong phòng chống dịch COVID-19. 

- Thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc áp dụng các biện pháp cách 

ly y tế, việc chấp hành tuân thủ của người được cách ly, việc thực hiện các 

biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở cách ly, các cơ sở khám, 

chữa bệnh và tại cộng đồng đảm bảo đúng quy định; xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm. 

Sở Y tế yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; (Thực hiện); 

- UBND huyện, TP(Ph/h); 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các Phòng (tương đương) thuộc Sở; 

- Lưu: VT, NVYD (Bich). 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Hưng 
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