
 

 

ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Số:   3981  /UBND-THVX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày 16  tháng 10 năm 2021 

V/v áp dụng các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 để thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

 

 
  Kính gửi: 

 

 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
 

 

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành 

Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh 

COVID-19";  

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế ban 

hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP 

ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19"; 

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Văn bản số 2353/SYT-NVYD ngày 16/10/2021. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

1. Áp dụng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp độ 1 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ 18 giờ ngày 16/10/2021, theo quy định tại Mục IV 

Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh 

COVID-19" kèm theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.  

2. Giao trách nhiệm 

a) Các sở, ban, ngành cấp tỉnh khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện; 

theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát 

việc tổ chức thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản 

này; kịp thời tham mưu, đề xuất những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

b) Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện việc kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 đối với 

các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyển quản lý. 
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Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, kịp thời 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế tổng hợp) để chỉ đạo, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VPCP, BCĐ QG PCD;  

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Các đ/c trong BCĐ tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Báo Tuyên Quang; 

- Đài PTTH tỉnh;        (đưa tin) 

- Cổng TTĐT tỉnh;       

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THVX (B). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Việt Phương 

 

(báo cáo) 
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