
ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG

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

Số:  2523  /UBND-KGVX
V/v tiếp tục tăng cường công tác

phòng chống dịch COVID-19

Tuyên Quang, ngày 24  tháng 7 năm 2021

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;
- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Trước tình hình diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường của dịch COVID-19
trên địa bàn cả nước (Thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị

số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ 6 giờ ngày 24/7/2021; dịch bệnh tại
thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền Nam đang diễn biến rất nghiêm trọng,
sáng ngày 24/7/2021 ghi nhận thêm kỷ lục 3.991 ca mắc mới trong cả nước);

Thực hiện Chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 553-CV/TU ngày
21/7/2021 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm, đồng bộ các giải pháp phòng
chống dịch với tinh thần chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo; sẵn sàng đáp
ứng với mọi tình huống dịch bệnh theo phương châm bốn tại chỗ; chủ động xây
dựng các phương án, kịch bản phòng chống dịch với các giải pháp cụ thể về

phòng ngừa, xét nghiệm, điều trị ở cấp độ cao hơn, yêu cầu cao hơn để chủ

động ứng phó kịp thời, hiệu quả với mọi tình huống có thể xảy ra.

Cập nhật tình hình dịch bệnh hàng ngày, từng giờ, bám sát và thực hiện
kịp thời, nghiêm ngặt, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo đúng chỉ

đạo của Trung ương và của Tỉnh.

2. Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy
quân sự tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Thủ trưởng các
sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện:

- Kiểm soát chặt chẽ người vào tỉnh, yêu cầu tất cả công dân vào tỉnh,
hoặc đi qua tỉnh phải có xét nghiệm COVID-19 âm tính (chưa quá 3 ngày bằng
phương pháp RT-PCR hoặc chưa quá 24h nếu bằng test nhanh kháng nguyên).
Người đến, về từ vùng có dịch phải thực hiện cách ly tập trung theo quy định.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo lĩnh vực,
địa bàn quản lý; đặc biệt tại các cơ sở y tế, các khu cách ly, trường học, khu,
cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, bến xe, nhà hàng, khách sạn,
các địa điểm công cộng… và các nơi tập trung đông người khác. Tiếp tục thực
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hiện tạm dừng các sự kiện tập trung đông người không cần thiết và hoạt động
kinh doanh dịch vụ không thật sự thiết yếu (Vũ trường, quán bar, karaoke,
massage, quán cóc vỉa hè, đám cưới, các điểm kinh doanh tự phát; dịch vụ tập
GYM và các dịch vụ thể dục thể thao khác; hạn chế số lượng người ở nhà hàng,
quán ăn, quán cafe, dự đám tang;…); tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý
nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Khẩn trương tổ chức thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng
COVID-19 theo đúng kế hoạch của Bộ Y tế và Kế hoạch của tỉnh, ưu tiên tiêm
phòng trước cho các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao theo quy định của
Chính phủ và bảo đảm an toàn trong khi tiêm.

- Triển khai thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời chính sách hỗ trợ người
lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo
Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số

23/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Rà soát, chủ động chuẩn bị sẵn
sàng các phương án bố trí khu cách ly, cơ sở điều trị bệnh nhân mắc COVID-19;
việc tổ chức cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm khi thực hiện giãn
cách xã hội… theo từng cấp độ dịch và phương châm bốn tại chỗ.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo tổ giám sát cộng đồng rà soát, nắm
chắc tình hình những người về địa phương từ các vùng đang có dịch (số liệu
phải cập nhật 2-3 lần hàng ngày). Thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly y tế,
sàng lọc, lấy mẫu, xét nghiệm…theo đúng quy định, hướng dẫn của ngành Y
tế. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Tổ

trưởng tổ dân phố, Trưởng thôn, bản chịu trách nhiệm trực tiếp theo quy định
của pháp luật nếu để dịch lây nhiễm trên địa bàn quản lý do không kiểm soát
được người từ vùng có dịch trở về địa phương.

3. Sở Y tế chịu trách nhiệm triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp
phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh; quản lý, theo dõi, giám sát chặt chẽ các
trường hợp đang cách ly, đồng thời chủ động chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng các
điều kiện cần thiết về nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế,… đáp ứng yêu cầu
phòng chống dịch của tỉnh. Tổ chức thực hiện tốt chiến dịch tiêm chủng vắc xin
phòng dịch COVID-19 năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh.

4. Công an tỉnh: Tiếp tục huy động lực lượng tham gia phòng, chống dịch
hiệu quả; tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, không
để bị động, bất ngờ, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm các quy định trong
phòng, chống dịch, các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh xuyên tạc, kích
động, chống phá làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, cản trở
công tác phòng chống dịch.

5. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Rà soát việc tổ chức hoạt động khu cách ly tập
trung của tỉnh, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho các phương án cách ly tập
trung phòng chống dịch theo từng cấp độ có thể xảy ra.



3

6. Sở Công Thương: Chủ động phối hợp với Cục Quản lý thị trường, các
cơ quan, đơn vị liên quan, các địa phương tăng cường các biện pháp quản lý
bảo đảm ổn định thị trường; xây dựng, thực hiện phương án bảo đảm nguồn
cung ứng hàng hóa, lương thực, nhu yếu phẩm; kiểm tra, kiểm soát không để

xảy ra tình trạng “đầu cơ, găm hàng” đối với các loại hàng hóa thiết yếu, nhất
là thiết bị, vật tư y tế…

7. Sở Tài chính: Chịu trách nhiệm tham mưu, bố trí bảo đảm kinh phí phục
vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đáp ứng kịp thời
mọi tình huống có thể xảy ra.

8. Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đẩy mạnh thông tin, định
hướng dư luận xã hội, góp phần củng cố niềm tin, xây dựng quyết tâm, tạo sự thống
nhất cao trong công tác phòng chống dịch; tránh tâm lý chủ quan, lơ là; tránh khai
thác, đưa tin một chiều, thiếu kiểm chứng gây tâm lý hoang mang trong nhân dân.

9. Các Giám đốc sở, ban, ngành; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trên địa bàn
tỉnh chủ động phối hợp, hỗ trợ chính quyền địa phương thực hiện nội dung chỉ

đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản này và chịu trách nhiệm nếu để xảy
ra dịch bệnh mà nguyên nhân liên quan trực tiếp đến lĩnh vực, nhiệm vụ được
giao quản lý, thực hiện.

10. Đề nghị Bí thư các huyện, thành ủy chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện,
thành phố quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh; kiên quyết không để dịch bệnh xảy ra
trên địa bàn trên địa bàn quản lý.

11. Chế độ thông tin, báo cáo: Các Giám đốc sở, ban, ngành; Thủ trưởng
cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; thành viên Ban
Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh thực hiện nghiêm việc mở điện
thoại thường trực 24/24 giờ để kịp thời nhận chỉ đạo và trực tiếp chỉ đạo công
tác phòng, chống dịch COVID-19; thường xuyên báo cáo tình hình, diễn biến
công tác phòng, chống dịch theo nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Chỉ đạo tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy;
- Thường trực Tỉnh ủy;                 (báo cáo)

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Thành viên BCĐ PCD COVID-19 tỉnh;
- Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy;
- Như trên; (thực hiện)
- Các cơ quan Báo TQ, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Chánh VP, PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (Giang).

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn
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