
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  3705 /UBND-KGVX 

V/v nâng cao hiệu quả công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh   

Tuyên Quang, ngày  01  tháng 10  năm 2021 

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 6741/CĐ-VPCP 

ngày 22/9/2021 về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 
trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu c ầu Giám đ ố c c ác s ở , 

ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, 
thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm một số nội dung sau: 

1. Khẩn trương chỉ đạo rà soát người về từ Bệnh viện hữu nghị Việt Đức - 
Hà Nội từ ngày 15/9 đến ngày 30/9/2021, triển khai lấy mẫu xét nghiệm COVID-

19, theo dõi sức khỏe và thực hiện cách ly theo đúng quy định. 

2. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định, giải pháp 
phòng, chống dịch của Trung ương, của tỉnh, bảo đảm kiểm soát dịch trong thời 

gian nhanh nhất khi có dịch xảy ra trên địa bàn; triển khai thực hiện các biệp 
pháp phòng, chống dịch bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, 

sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. 

3. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19, mua sắm, sử dụng trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm, 
thuốc, vắc xin... phục vụ phòng, chống dịch phải bảo đảm khoa học, hiệu quả 

tránh lãng phí, thất thoát. Nghiêm cấm mọi hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng 
phí, lợi ích nhóm trong việc mua sắm, sử dụng vật tư trang thiết bị y tế, sinh 

phẩm xét nghiệm và tiêm chủng vắc xin. 

4. Lãnh đạo, chỉ đạo tiêm phòng vắc xin COVID-19 đúng quy trình, nhanh 

chóng, thuận tiện nhất cho người dân trên tinh thần bảo đảm tuyệt đối an toàn, không 
để dịch bệnh lây lan. Không được thu phí tiêm chủng hay bất kỳ biểu hiện trục lợi 
nào khác trong việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người dân. 

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm triển khai, tổ  
chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn quản lý bảo đảm thực 

hiện "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch hiệu quả, bảo đảm sức khỏe, an toàn tính 
mạng cho nhân dân, vừa phát triển kinh tế, xã hội và theo đúng chỉ  đạo, quy định, 

giải pháp của Trung ương, của tỉnh; việc chỉ đạo, quyết định tạm dừng các hoạt động 

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. 



kinh doanh dịch vụ trên địa bàn phải báo cáo bằng văn bản và được Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh đồng ý trước khi thực hiện; trường hợp quyết định, áp dụng các biện 
pháp quá mức cần thiết gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 

trên địa bàn phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

6. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố theo dõi, cập nhật thường xuyên diễn biến tình hình d ịch bệnh và 
tham mưu, đề xuất kịp thời với Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp chỉ đạo hoạt 

động kinh tế, xã hội bảo đảm phù hợp, hiệu quả, đúng 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 PCT UBND tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ tỉnh; 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Như trên; (thực hiện) 

- Lưu: VT, THVX (Giang). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Việt Phương 
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