
 

ỦY  BAN  NHÂN DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 
CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Số: 144/TB-UBND          Tuyên Quang, ngày  27  tháng  10  năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,  
Phó Chỉ huy Trưởng thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh  

tại cuộc họp về công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

 

 

Ngày 27/10/2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Việt Phương, 

Phó Chỉ huy Trưởng thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch 

COVID-19 tỉnh Tuyên Quang chủ trì cuộc họp về công tác chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.  

Dự họp có đại diện lãnh đạo: Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Thông tin và 

Truyền thông, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Sơn 

Dương, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, chi nhánh Viettel Tuyên Quang, 

Trung tâm Truyền thông Y tế (Sở Y tế) và Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn. 

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh kết luận: 

1. Việc thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 của tỉnh (sau đây gọi tắt là Chốt kiểm soát dịch) 

Yêu cầu Giám đốc Sở Y tế, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: Yên Sơn, Sơn 

Dương, Hàm Yên tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 

28/01/2021của Ủy Ban nhân dân tỉnh về việc thành lập 05 chốt kiểm soát liên 

ngành phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

a) Công an tỉnh: Chịu trách nhiệm điều hành toàn diện hoạt động tại các 

chốt kiểm soát dịch của tỉnh (nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phân công 

nhiệm vụ,...).  

b) Sở Y tế: 

- Đảm bảo các điều kiện về  trang thiết bị, bảo hộ y tế cần thiết và có phương 

án bảo vệ an toàn dịch bệnh cho lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm 

soát dịch. 

- Thường xuyên kiểm tra hoạt động của các chốt kiểm soát dịch; tổng hợp, 

báo cáo kết quả hoạt động và tham mưu, đề xuất kịp thời các biện pháp kiểm soát 

tại các chốt với Ban Chỉ đạo tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, bảo đảm theo đúng quy 

định của Chính phủ và phù hợp với tình hình của tỉnh. 

c) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Tham gia bảo đảm an toàn, an ninh trật tự và 

các hoạt động  kiểm soát dịch tại chốt. 
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d) Sở Giao thông: Chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo về 

lưu thông phương tiện, vận tải hàng hóa và kiểm soát dịch qua chốt.  

đ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, Sơn Dương, Hàm Yên: Bố  trí  

đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin...và 

chịu trách nhiệm toàn diện về công tác kiểm soát dịch theo quy định tại các chốt. 

2. Để tổ chức thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ tại Nghị quyết 

số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” và chỉ đạo của Ủy ban nhân 

dân tỉnh tại Văn bản số 3981/UBND-THVX, Văn bản số 3982/UBND-THVX ngày 

16/10/2021; Yêu cầu các Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 

quan tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung cụ thể sau: 

a) Sở Y tế 

- Thường xuyên cập nhật chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo quốc gia 

phòng, chống dịch Covid-19 để kịp thời tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) và Ủy 

ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch bảo đảm "Thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19" và phù hợp với 

tình hình của tỉnh. 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ về công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại các chốt kiểm soát và tổ COVID cộng 

đồng; phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông để cập nhật dữ liệu 

người dân về tỉnh từ các địa phương có cấp độ dịch 3, 4; thông báo kịp thời cho các 

địa phương để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

b) Sở Thông tin và Truyền thông 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống 

dịch Covid-19; cài đặt, hướng dẫn các chốt kiểm soát dịch ứng dụng phần mềm 

PC- COVID trong khai báo y tế điện tử, thực hiện 08 giờ 00' ngày 28/10/2021; 

Phối hợp với Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh hướng dẫn, 

tuyên truyền, vận động nhân dân cài đặt, sử dụng ứng dụng PC-Covid để khai 

báo y tế điện tử và các nền tảng công nghệ phòng, chống Covid-19. 

c) Công an tỉnh 

- Chỉ đạo lực lượng công an 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; tuyên 

truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò Tổ Covid cộng đồng trong công tác 

phòng, chống dịch ở cơ sở.  
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- Chỉ đạo cán bộ công an là chốt trưởng các chốt kiểm soát dịch: Chịu 

tránh nhiệm toàn diện việc điều hành hoạt động tại các chốt; Phân công, bố trí 

nhân lực, phân luồng giao thông, khai báo y tế...tạo điều kiện thuận lợi cho 

người dân, phương tiện lưu thông qua các chốt kiểm soát theo đúng quy định.  

d) Sở Giao Thông Vận tải: Thông tin, tuyên truyền về chủ trương, quy 

định về công tác phòng chống dịch của tỉnh đến các tỉnh liên quan và phương 

tiện lưu thông trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện các quy định của Bộ 

Giao thông Vận tải, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh và Ủy ban 

nhân dân tỉnh; phối hợp với Công an tỉnh trong việc phân luồng giao thông tại 

các chốt kiểm soát dịch. 

e) Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

- Chỉ đạo tập trung tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 bảo đảm an toàn, 

hiệu quả và kịp thời theo tiến độ cấp vắc xin.  

- Chịu trách nhiệm toàn diện về công tác kiểm soát dịch theo quy định tại 

các chốt; phát động và chỉ đạo phát huy tốt vai trò của các tổ chức chính trị, 

đoàn thể, người dân, đặc biệt là các Tổ Covid cộng đồng trong công tác phòng, 

chống dịch. 

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

ban nhân dân tỉnh, Phó chỉ huy Trưởng Thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng, 

chống dịch COVID-19 tỉnh Tuyên Quang 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; 
- Cơ quan Thường trực BCĐ 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 
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