
 

ỦY  BAN  NHÂN DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Số: 156/TB-UBND          Tuyên Quang, ngày  13 tháng  11  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 09h00', ngày 13/11/2021, 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, thành phố về 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 

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

Quang; các thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh 

Tuyên Quang. Tại điểm cầu cấp huyện có lãnh đạo và các thành viên Trung tâm 

Chỉ huy Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thành phố. 

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương báo cáo tổng hợp 

tình hình, 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: 

Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến mới, phức 

tạp; tại huyện Na Hang, cơ bản đã kiểm soát được tình hình, tuy nhiên tại 

huyện Lâm Bình xác định đã có một số ca F0 trong cộng đồng chưa rõ nguồn 

lây và đang diễn biến rất nguy hiểm, đặt trong tình trạng khẩn cấp. 

1. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình  

- Tập trung cao độ, huy động lực lượng, nguồn lực, khẩn trương ngăn 

chặn, khống chế nhanh nhất, khoanh vùng, dập dịch hiệu quả, không để dịch 

tiếp tục lan rộng, sớm ổn định tình hình trên địa bàn. 

- Chủ động phối hợp với Sở Y tế khẩn trương rà soát, truy vết và thực 

hiện xét nghiệm, thu dung điều trị theo đúng quy định của Bộ Y tế và chỉ đạo 

của Ủy ban nhân dân tỉnh, bảo đảm phương châm "bốn tại chỗ"; triển khai ngay 

phương án thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 huyện Lâm Bình, 

đồng thời chuẩn bị các điều kiện bố trí cách ly F1 tại các xã trên địa bàn huyện,  

tổ chức các trạm y tế lưu động sẵn sàng hoạt động ngay. 

- Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên để sớm 

đạt điều kiện thực hiện kế hoạch tiêm cho người từ 12-17 tuổi trên địa bàn. 
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- Tăng cường công tác tuyên truyền, 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, đồng thuận với các biện 

pháp 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 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, tập trung hỗ trợ 

huyện Lâm Bình truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm nhanh nhất; khẩn 

trương nâng cao năng lực xét nghiệm (công, tư bảo đảm đáp ứng kịp thời yêu 

cầu phòng, chống dịch của tỉnh); đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin và triển khai 

kế hoạch tổ chức tiêm cho người từ 12-17 tuổi trên địa bàn tỉnh, trong đó ưu 

tiên cho huyện Lâm Bình. 

- Chuẩn bị ngay phương án bố trí lực lượng nhân lực y tế, trang thiết bị y 

tế để thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 huyện Lâm Bình và hoạt 

động ngay. 

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

điều chỉnh, công bố 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 (01 tuần 01 lần). 

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 đến, lưu trú, 

trở về từ các vùng có dịch bảo đảm theo đúng quy định. 

4. Các sở: Công Thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền 

thông, Nội vụ, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm triển khai việc 

cung cấp mã QR Code và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quét mã QR 

Code tại nhà hàng, khách sạn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp,... theo đúng quy định. 

5. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh: Kiểm tra, đôn đốc, chịu trách 

nhiệm về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong các khu công nghiệp. 

6. 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 Lâm Bình và tổ chức 

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

trên địa bàn toàn tỉnh; chú trọng việc củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt 

động của các Tổ COVID cộng đồng, chuẩn bị phương án cách ly tại xã và bố trí 

các trạm y tế lưu động trong kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19 của địa phương, đơn vị. 
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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; 
- Văn phòng Tỉnh ủy; 
- 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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