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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng chống dịch COVID-19 

tại xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa 
 

Ngày 16 tháng 5 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn 

đã trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng 

chống dịch COVID-19 tại xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa. 

Cùng kiểm tra và làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hoàng Việt Phương; Giám đốc Sở Y tế, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Chủ 

tịch UBND huyện Chiêm Hóa, các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch 

của huyện Chiêm Hóa và xã Yên Nguyên.  

Theo thông báo của Sở Y tế: Trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận có 01 ca 

mắc COVID-19 trong khu cách ly tập trung của huyện Chiêm Hóa. Đây là ca 

dương tính đầu tiên tại tỉnh Tuyên Quang từ khi bùng phát dịch Covid-19 đến 

nay. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chiêm 

Hóa, Chủ tịch UBND xã Yên Nguyên báo cáo tình hình thực hiện công tác 

phòng chống dịch và các ý kiến tham gia, thảo luận tại cuộc họp, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:  

1. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa chủ động 

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

và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch xã Yên Nguyên:  

Thực hiện nghiêm nội dung các văn bản đã chỉ đạo của Trung ương, 

của tỉnh về phòng chống dịch COVID-19; khẩn trương tập trung lực lượng 

truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm nhanh nhất để khoanh vùng, dập dịch 

hiệu quả. Việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch phải bảo 

đảm chắc chắn, bình tĩnh nhưng không được lơ là, chủ quan; bảo đảm 

phương châm: Huyện lo cho huyện, xã lo cho xã. Chủ động sử dụng kinh phí 

dự phòng ngân sách theo phân cấp để hỗ trợ và tổ chức thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch kịp thời, hiệu quả, đúng quy định. 

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 

phòng, chống tội phạm; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, đoàn thể; 

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. 

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 tỉnh theo quy định. 
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2. Ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa căn cứ tình hình 

thực tế để kịp thời quyết định khoanh vùng, cách ly phòng chống dịch bảo 

đảm theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế. 

3. Công an tỉnh, Sở Y tế theo chức năng nhiệm vụ chủ động phối hợp, 

hỗ trợ UBND huyện Chiêm Hóa, Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Yên 

Nguyên và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố của tỉnh: 

- Khẩn trương truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm nhanh nhất, 

khoanh vùng cách ly, phun khử trùng…và thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch bảo đảm đồng bộ, hiệu quả. 

- Yêu cầu các công dân của tỉnh không đi đến vùng đang có dịch 

COVID-19, toàn bộ những người trở về tỉnh từ vùng đang có dịch phải khai 

báo y tế và cách ly tập trung theo quy định. 

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: 
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);                              

- Các PCT UBND tỉnh (b/c);    

- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành;             (thực hiện) 

- UBND huyện, thành phố; 

- Lưu: VT       

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

                                                                                     Nguyễn Thanh 
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