
 

ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1504 /UBND-KGVX 
 

V/v quyết liệt tập trung thực hiện có hiệu quả 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 

Tuyên Quang, ngày 21 tháng  5  năm 2021 

 

Thực hiện Thông báo kết luận số 116/TB-VPCP ngày 19/5/2021 của Văn 

phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc 

họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19;  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Giám đốc sở, ban, ngành; 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo 

đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tiếp tục tập trung thực hiện có 

hiệu quả công tác phòng, chống dịch, trong đó: 

1. Tiếp tục quán triệt các mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo: 

Thực hiện nghiêm chủ trương chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh và chỉ đạo trực tiếp hằng ngày 

của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19 (Kết luận số 

110/TB-VPCP ngày 18/5/2021 của Văn phòng Chính phủ; Văn bản số 3836/CV-BCĐ 

ngày 10/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19; 

Văn bản số 2931/BKHĐT-QLKKT ngày 18/5/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Công điện số 668/CĐ-BYT ngày 16/5/2021 của Bộ Y tế; Kết luận số 203-KL/TU 

ngày 07/5/2021, Kết luận số 205-KL/TU ngày 18/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy; Văn bản số 361-CV/TU ngày 16/5/2021 của Tỉnh ủy, các văn bản chỉ đạo của 

Ủy ban nhân dân tỉnh...) (Có văn bản gửi kèm theo). 

2. Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 

trên địa bàn: 

- Tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền kịp thời, khách quan về phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19, chú trọng giải thích, phân tích để nhân dân hiểu về 

các biện pháp phòng, chống dịch, không đi đến vùng có dịch và không để người 

thân từ vùng có dịch trở về nhà trong thời gian này; không gây tâm lý hoang 

mang, lo lắng trong xã hội, tăng cường thông tin theo tinh thần “lấy tích cực đẩy 

lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu". 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19, nhất là việc truy vết, xét nghiệm, cách ly, điều trị. Chuẩn bị các 

điều kiện về phòng, chống dịch bệnh, nhất là nhân lực, trang thiết bị, vật tư phục vụ 

Kính gửi: 
 

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 



2 

 

 

công tác phòng chống và điều trị dịch bệnh và các phương án, tình huống phòng, 

chống dịch, không để bị động, bất ngờ; kiểm soát chặt chẽ công tác khám, chữa bệnh 

của các bệnh viện, cơ sở y tế, các khu cách ly tập trung, bảo đảm tuân thủ nghiêm 

ngặt yêu cầu về phòng, chống dịch; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phải chủ 

động, tích cực chuẩn bị đầy đủ các khu cách ly tập trung đáp ứng yêu cầu phòng, 

chống dịch trên địa bàn quản lý theo phương châm "bốn tại chỗ".  

- Tập trung rà soát, quản lý người đi, đến và về địa phương, nhất là đi, đến từ 

các địa phương có dịch và yêu cầu thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung, cách ly 

tại nhà, theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định. Báo cáo kịp thời kết quả thực hiện 

với Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Chủ động chuẩn bị phương án (kể cả phương án cho tình huống xấu nhất) 

về bảo đảm cung ứng hàng hóa, vật tư y tế, nhất là hàng hóa thiết yếu cho nhân 

dân, đặc biệt là tại vùng có dịch bệnh. 

- Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các khu công 

nghiệp, khu kinh tế, tại cơ sở sản xuất kinh doanh...; nếu không đảm bảo an toàn 

công tác phòng, chống dịch thì dừng hoạt động để chấn chỉnh và xử lý theo quy định. 

- Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trước và trong thời 

gian bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026. Triền khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn phòng 

chống dịch cho cuộc bầu cử, nhất là tại các điểm bỏ phiếu; chủ động xây dựng 

phương án bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch đặc biệt đối với các khu vực, địa 

điểm bỏ phiếu đã có ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tuyệt đối không để dịch 

bệnh lây lan trong quá trình tổ chức bầu cử. 

3. Ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quyết định 

khoanh vùng, cách ly dập dịch trên địa bàn đến cấp xã, nếu cách ly toàn huyện phải 

báo cáo và được sự nhất trí của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

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

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản này; chịu trách nhiệm toàn diện về công tác 

phòng, chống dịch bệnh theo lĩnh vực được phân công phụ trách./. 

 

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 VP, PCVP UBND tỉnh; 

- Như trên; (thực hiện) 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Thông tin Tuyên Quang; 

- Lưu: VT, KGVX (Giang). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

 
Hoàng Việt Phương 
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