
 

ỦY  BAN  NHÂN DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 
CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Số: 141/TB-UBND          Tuyên Quang, ngày  23 tháng  10  năm 2021 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,  
Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh  

tại cuộc họp khẩn về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19  
 
 

 Vào 22h00', ngày 22/10/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn - 

Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Chỉ 

huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Tuyên Quang 

chủ trì cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện 

Sơn Dương thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.  

Dự họp có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Việt Phương, Phó 

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Tuyên Quang, Phó Chỉ 

huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Tuyên Quang; 

Giám đốc Sở Y tế; đại diện lãnh đạo: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang. 

Tại điểm cầu huyện Sơn Dương có Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện và các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện 

Sơn Dương. 

Sau khi nghe Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn 

Dương báo cáo tổng hợp tình hình ca bệnh nghi mắc COVID-19, các biện pháp 

đã triển khai thực hiện và ý kiến của các đại biểu dự họp, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh kết luận, giao nhiệm vụ như sau: 

1. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chủ động phối 

hợp với các ngành chức năng, chỉ đạo các cơ quan liên quan của huyện thực 

hiện một số nhiệm vụ sau: 

- Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về áp dụng các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo phương châm "Truy vết thần tốc, 

xét nghiệm nhanh, khoanh vùng gọn, dập dịch hiệu quả", không mất bình tĩnh 

nhưng không được lơ là, chủ quan.  

- Chủ động, tích cực chuẩn bị đầy đủ các khu cách ly tập trung đáp ứng 

yêu cầu phòng, chống dịch trên địa bàn quản lý theo phương châm "bốn tại chỗ". 

- Kịp thời đề xuất việc khoanh vùng, cách ly dập dịch bảo đảm sát với 

thực tế và hiệu quả; tổ chức thực hiện và chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát 

sinh khi cấp có thẩm quyền cho phép khoanh vùng, cách ly dập dịch. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả 

hệ thống chính trị, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân 
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phòng, chống tội phạm; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, đoàn thể, 

đặc biệt là Tổ Covid cộng đồng; huy động người có uy tín trong cộng đồng để 

vận động người dân tham gia công tác phòng, chống dịch, không để dịch bệnh 

lây lan rộng ra địa bàn. 

- Báo cáo kịp thời tình hình, kết quả thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch trên địa bàn quản lý với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

tỉnh; Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh. 

2. Sở Y tế 

- Bố trí lực lượng, phương tiện và trang thiết bị y tế, phối hợp với Ủy ban 

nhân dân huyện Sơn Dương truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp 

theo quy định; huy động nguồn lực để nâng cao năng lực xét nghiệm bảo đảm có kết 

quả chính xác và nhanh nhất để phục vụ kịp thời công tác phòng, chống dịch. 

- Chỉ đạo Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các cơ sở y tế trên địa 

bàn toàn tỉnh sẵn sàng tiếp nhận, điều trị các ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2.  

- Cập nhật, thông báo tình hình dịch; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều 

chỉnh cấp độ dịch kịp thời bảo đảm theo đúng quy định tại Nghị định số 128/NĐ-CP 

ngày 11/10/2021 của Chính phủ. 

3. Công an tỉnh: Chỉ đạo lực lượng công an hỗ trợ, thực hiện truy vết, cách 

ly; tăng cường kiểm tra, giám sát ở cơ sở và kiểm soát chặt chẽ người về từ các 

vùng có dịch bảo đảm theo đúng quy định. 

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Rà soát, chuẩn bị các điều kiện tại khu cách ly 

tập trung của tỉnh để sẵn sàng hỗ trợ các huyện bố trí cách ly các trường hợp nghi 

mắc Covid-19 theo quy định. 

5. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, 

nhiệm vụ chủ động phối hợp, hỗ trợ Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương và tổ chức 

thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 bảo đảm đồng bộ, hiệu quả 

trên địa bàn toàn tỉnh. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh để các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện và báo cáo kết 

quả thực hiện 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 thành viên BCĐ tỉnh;  
- Các PCT UBND tỉnh; 
- Thành viên TT Chỉ huy; 
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 
- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu VT, THVX(B). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

  

 

 

Nguyễn Thanh 



3 
 

 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-10-24T15:11:19+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Nguyễn Thanh<nguyenthanh-tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-10-24T15:11:28+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




