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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp khẩn 

chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19  

Ngày 16 tháng 5 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn - 

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì 

cuộc họp khẩn chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

COVID-19. Thành phần dự họp có các đồng chí: Hoàng Việt Phương - Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 của tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Công an tỉnh, Lãnh đạo Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh; Lãnh đạo một số cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và lãnh đạo thành 

phố Tuyên Quang. 

Sau khi nghe Sở Y tế trình bày Báo cáo tổng hợp tình hình dịch bệnh 

COVID-19, báo cáo về việc xuất hiện ca bệnh dương tình với SARS-CoV-2 trên địa 

bàn và ý kiến của các đại biểu dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận, 

giao nhiệm vụ như sau: 

1. Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến hết sức phức 

tạp, hiện đã có ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn huyện Chiêm Hóa 

cùng với một số ca có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên một số huyện, thành 

phố; yêu cầu các cấp, các ngành, các huyện, thành phố thực hiện nghiêm công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn với phương châm: "Phòng ngừa tích 

cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng 

ổn định tình hình". Tiếp tục tăng cường đề cao cảnh giác tuyệt đối không được chủ 

quan lơ là; quán triệt sâu sắc phương châm “Chống dịch như chống giặc” 

2. Thần tốc truy vết, cách ly đối với các trường hợp đi, đến và trở về tỉnh từ 

các vùng, địa phương có dịch COVID-19 (đặc biệt là từ ổ dịch thuộc tỉnh Bắc 

Giang theo thông báo của Bộ Y tế) và những nơi có nguy cơ cao lây nhiễm dịch 

bệnh COVID-19, thực hiện ngay các biện pháp cách ly, khoanh vùng, dập dịch khi 

có ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2. Xử lý nghiêm những trường hợp khai 

báo y tế gian dối trong phòng, chống dịch COVID-19, những cán bộ, công chức lơ 

là, chủ quan, không thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, trong 

chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chống dịch. 

3. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch. Bắt buộc đeo khẩu 

trang nơi công cộng, xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy 

định. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực phương tiện, trang thiết bị, vật tư... cho phòng 

chống dịch trên địa bàn quản lý theo phương châm 4 tại chỗ. 
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4. Triển khai thực hiện nghiêm các phương án phòng, chống dịch trong thời gian 

diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo kế hoạch của tỉnh. 

5. Khi xuất hiện ca dương tính với COVID-19 trên địa bàn huyện, thành phố 

khẩn trương thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về áp dụng các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện các nội dung sau: 

- Khẩn trương truy vết, xét nghiệm, cách ly các trường hợp (F1, F2,...) trên 

địa bàn có liên quan đến ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 theo thông báo của 

Bộ Y tế bảo đảm nhanh nhất, chính xác nhất.  

- Các huyện, thành phố quyết định việc thực hiện giãn cách, cách ly xã hội 

theo thẩm quyền được giao. Việc khoanh vùng, cách ly phải gọn nhất có thể, 

khoanh vùng vừa đủ, nguy cơ đến đâu khoanh vùng đến đó, bảo đảm an toàn, hạn 

chế đến mức thấp nhất các tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh và 

đời sống của người dân. 

- Tập trung thực hiện việc điều trị hiệu quả với những ca bệnh dương tính tại 

Bệnh viện Phổi và các cơ sở điều trị khác trên địa bàn tỉnh có đủ điều kiện. Tuyệt 

đối không được để lây nhiễm chéo trong các khu điều trị và khu cách ly tập trung. 

6. Giao trách nhiệm: 

6.1. Sở Y tế: 

- Chỉ đạo tăng cường hoạt động các tổ giám sát để truy vết, cách ly các trường 

hợp (F1, F2, F3...) theo quy định; kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tại các cơ 

sở cách ly, khu điều trị trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Tiếp tục tăng cường tầm soát chủ động, xét nghiệm trên diện rộng đối với 

các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp và các trường 

hợp khác có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng.  

- 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. Chỉ 

đạo các cơ sở y tế triển khai thực hiện phun thuốc khử khuẩn trên diện rộng 

phòng, chống dịch COVID-19. 

6.2. Công an tỉnh: Chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã khẩn trương phối hợp 
thực hiện truy vết, cách ly, phong tỏa khi có ca nhiễm COVID-19 theo quyết định 
của các huyện, thành phố; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tuyến đầu 
chống dịch và nhân dân tại các khu vực cách ly, phong tỏa. 

6.3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Khẩn trương khởi động khu cách ly của tỉnh tại 

Trung đoàn 247, chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để thực hiện việc cách ly theo quy định.  

6.4. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các Trang thông tin 

điện tử ...: Tăng cường thực hiện các biện pháp tuyên truyền về phòng, chống dịch; chủ 

động phối hợp với Sở Y tế công bố ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2, lịch trình di 

chuyển của các ca bệnh và các đối tượng tiếp xúc gần với các ca bệnh trên các phương 

tiện thông tin đại chúng.  
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6.5. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: 

- Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng chống dịch 

theo thẩm quyền được giao. 

- Thực hiện cách ly y tế đối với tất cả người trở về từ vùng dịch, địa phương có 

dịch. Tiếp tục phát huy hoạt động của tổ COVID-19 cộng đồng thực hiện "đi từng 

ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" để kịp thời phát hiện, cách ly các đối tượng nhập 

cảnh trái phép, các đối tượng nghi nhiễm COVID-19 theo quy định. 

- Xem xét quyết định tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, 

bảo đảm thực hiện mục tiêu kép theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. 

- Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa và Thành phố Tuyên Quang: Khẩn trương 

truy vết, cách ly các trường hợp tiếp xúc gần (F1, F2,...) với các ca nhiễm, ca nghi 

nhiễm COVID-19, đặc biệt đối với các trường hợp về từ ổ dịch tỉnh Bắc Giang theo 

thông báo của Bộ Y tế.  

Yêu cầu Giám đốc các sở, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung kết luận nêu trên./. 
   

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- 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; (thực hiện) 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Thông tin Tuyên Quang; 

- Lưu VT, KGVX (Giang). 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

  

 

 

 

Tạ Văn Dũng 
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