
 

 

ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 

 
Số: 4191/UBND-THVX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày  30  tháng 10 năm 2021 

V/v chỉ đạo thực hiện một số biện pháp 
cấp bách phòng chống dịch COVID-19 

 
 

 

Kính gửi: 

 

 

 

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

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 
 

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 
29/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và giao trách nhiệm: 

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện thành phố, Ủy ban nhân 

dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh 

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"; 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" và Chỉ đạo của 
Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, khẩn trương xây dựng, cập nhật kế hoạch thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 của đơn vị mình; 
trong đó dự báo, xác định cụ thể các tình huống có thể xảy ra (có F0, F1, F2…tại 

cơ quan, đơn vị; công tác chuẩn bị, biện pháp ứng phó khi xảy ra…), bảo đảm chủ 
động và hiệu quả trong mọi tình huống. Hoàn thành, báo cáo Ủy ban nhân dân 
tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 04/11/2021 (đồng gửi Sở Y tế để tổng hợp). 

2. Sở Y tế:  

- Khẩn trương nghiên cứu, rà soát các nội dung chỉ đạo tạm thời thực hiện một 

số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo 
Văn bản số 3982/UBND-KGVX ngày 16/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, tham 

mưu, đề xuất nội dung tiếp tục chỉ đạo thực hiện bảo đảm phù hợp với diễn biến tình 
hình dịch bệnh và quy định của Chính phủ; báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 

COVID-19 tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh trong ngày 30/10/2021. 

- Chủ động xây dựng kế hoạch, báo cáo, đề nghị Bộ Y tế cấp vắc xin tiêm 

phòng COVID-19 cho học sinh của tỉnh (từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi), đồng thời xây 
dựng kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin cho học sinh theo tiến độ được cấp Vắc xin bảo 

đảm an toàn, hiệu quả; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05/11/2021.  
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- Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các biện 

pháp y tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 của 
các cơ quan, đơn vị; thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin, thông báo kịp thời 

diễn biến tình hình dịch bệnh để các địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động ứng phó 
an toàn, hiệu quả.  

3. Các ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ quản lý nhà nước chịu trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo việc xây dựng 

kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tổ chức thực hiện các biện pháp 

thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, theo địa 

bàn và lĩnh vực quản lý (Sở Giáo dục và Đào tạo: Kiểm tra các trường học, cơ sở 

giáo dục và đào tạo. Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh: 

Kiểm tra các Nhà máy, xí nghiệp sản xuất, khu công nghiệp…Sở Nội vụ: Kiểm tra 

các cơ quan đơn vị hành chính nhà nước. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: 

kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quản lý…). 

4. Giao Sở Y tế chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình 

kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh tại Văn bản này 

và tham mưu, đề xuất kịp thời các biện pháp chỉ đạo với Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch COVID-19 tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT TU, TT HĐND tỉnh;   (để b/c) 
- Các đ/c trong BCĐ tỉnh; 
- Văn phòng Tỉnh ủy; 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các PCT UBND tỉnh; 
- Chánh VP UBND tỉnh; 
- Các PCVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, THVX (B). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 
 

 
Hoàng Việt Phương 
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