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Thực hiện Thông báo kết luận số 98/TB-VPCP ngày 08/5/2021 của Văn phòng 

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

tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; Thông báo 

kết luận số 97/TB-VPCP ngày 06/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của 

Phó Thủ tướng chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban chỉ 

đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

Trước diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất cao, các 

cấp ủy và chính quyền địa phương trong tỉnh cần khắc phục ngay khuynh hướng: 

Chủ quan, lơ là, mất cảnh giác khi không có dịch trong cộng đồng; hoang mang, 

dao động, hoảng hốt, mất bình tĩnh khi dịch bùng phát. Các cơ quan chức năng, 

nhất là các lực lượng tuyến đầu cần phát huy kết quả, kinh nghiệm phòng, chống 

dịch thời gian qua của tỉnh và học tập kinh nghiệm phòng, chống dịch của các địa 

phương trong cả nước, bình tĩnh, sáng suốt, bám sát tình hình thực tế, chủ động, 

tích cực, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các biện pháp phù hợp, theo chỉ đạo của 

Trung ương, của tỉnh, nhanh chóng kiểm soát tình hình, kiên quyết không để dịch 

bệnh xảy ra trên địa bàn, trong đó lưu ý một số nội dung sau: 

1. Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ đạo, điều hành quản lý của 

chính quyền và huy động sự tham gia của nhân dân, cả hệ thống chính trị vào cuộc, 

chủ động phát huy nội lực với tinh thần: “Phòng” là cơ bản, chiến lược lâu dài, quyết 

định; “Chống” là cấp bách, quyết liệt, nhanh chóng với tinh thần “chống dịch như 

chống giặc”; chuyển từ trạng thái phòng ngự là chủ yếu sang trạng thái kết hợp hài 

hòa, hợp lý giữa phòng ngự và tấn công, trong đó, lấy tấn công là chủ yếu, quan trọng; 

tăng cường ứng dụng công nghệ để giám sát, kiểm tra; thực hiện nghiêm 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”. 

 

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. 
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2. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: 

2.1. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch 

trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao theo tinh thần cấp trên 

kiểm tra cấp dưới, tỉnh kiểm tra huyện, huyện kiểm tra xã, xã kiểm tra thôn, bản, tổ; 

thôn, bản, tổ kiểm tra dòng họ, gia đình theo tinh thần đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà 

từng đối tượng. Nơi nào lơ là, chủ quan, mất cảnh giác để phải trả giá đắt về mọi mặt 

thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà 

nước. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch. 

Quan điểm của tỉnh là: Ghi nhận, biểu dương, kịp thời động viên, khen thưởng các tổ 

chức, cá nhân có thành tích trong phòng, chống dịch; đồng thời xử lý nghiêm theo 

đúng quy định, kể cả xem xét xử lý hình sự các trường hợp vi phạm, lơ là, thiếu trách 

nhiệm, không nể nang, né tránh. 

2.2. Đẩy mạnh phân cấp và thực hiện nghiêm trách nhiệm được giao bảo 

đảm chủ động, nếu có khó khăn phải kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét, giải quyết. Từng cấp, từng ngành phải chủ động có phương án, kịch bản và 

chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh trong phạm vi chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và địa bàn quản lý. Cấp huyện lo cho huyện, cấp xã lo cho xã, thôn 

bản, tổ dân phố cũng phải tự lo cho mình; từng người dân phải có trách nhiệm chủ 

động bảo vệ sức khỏe của bản thân và vì sức khỏe của cộng đồng, góp phần bảo vệ 

lợi ích của quốc gia, dân tộc. 

2.3. Tăng cường chỉ đạo, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả các biện pháp phòng, 

chống dịch đã đề ra, nhất là các biện pháp theo Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 

16/4/2021 của Chính phủ, các Công điện số 540, 541, 570 của Thủ tướng Chính 

phủ, các Thông báo số 81, 82, 89 của Văn phòng Chính phủ; các chỉ đạo của Ban 

Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban 

nhân dân tỉnh, trong đó: 

a) Khẩn trương, quyết liệt chấn chỉnh thực hiện việc cách ly tập trung, theo 

dõi sức khỏe sau cách ly tập trung đối với người nhập cảnh bảo đảm đủ thời gian, 

đặc biệt là thực hiện nghiêm khâu bàn giao, tiếp nhận, theo dõi sức khỏe sau cách ly 

tại gia đình, nơi lưu trú. Chính quyền địa phương, đặc biệt cấp cơ̛ sở phải thực hiện 

nghiêm việc theo dõi, quản lý người thuộc diện theo dõi sau cách ly trên địa bàn. 

Khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2, F3... trên địa bàn toàn tỉnh để áp dụng 

các biện pháp cách ly theo quy định. Xử lý thật nghiêm các trương hợp vi phạm. 

b) Siết chặt việc quản lý xuất nhập cảnh theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ tại các Công điện số 540, 570 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh; ngăn 

ngừa, xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp nhập cảnh trái phép, người nước 

ngoài cơ trú bất hợp pháp và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

c) Rà soát, đánh giá lại việc kiểm soát nhập cảnh đối với người nước ngoài, 

khắc phục ngay các bất cập trong việc cách ly người nhập cảnh, quản lý người 

nước ngoài cư trú bất hợp pháp. Tăng cường trách nhiệm của Bí thư cấp ủy, chính 

quyền địa phương cấp cơ sở, huy động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức 

chính trị - xã hội và đặc biệt huy động, phát huy vai trò, tinh thần tự giác, làm chủ 

của nhân dân trong công tác này. 
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d) Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn, nhất là tại các nơi thường xuyên có tập trung đông người như bến xe, 

cơ sở y tế, chợ, siêu thị, khu du lịch, cơ sở tôn giáo, đặc biệt tại các bệnh viện, cơ 

sở sản xuất, cơ sở lưu trú... yêu cầu thường xuyên tự đánh giá và cập nhật lên hệ 

thống an toàn COVID-19; xử lý nghiêm và công khai các trường hợp vi phạm (kể 

cả đối với cán bộ, công chức nhà nước), không nể nang, né tránh vì đây là công tác 

liên quan đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân. 

e) Các huyện, thành phố quyết định áp dụng biện pháp giãn cách xã hội (nếu 

có ca bệnh dương tính) theo phân cấp, bảo đảm phạm vi áp dụng gọn, hẹp nhất có 

thể, hạn chế tối đa tác động bất lợi đến hoạt động kinh tế và xã hội; lưu ý bảo đảm 

hoạt động lưu thông hàng hóa, nguyên liệu sản xuất qua địa bàn giãn cách; không 

áp dụng biện pháp cực đoan quá mức cần thiết. 

2.4. Các sở, ngành; Ủy ban nhân dân huyện thành phố hết sức lưu ý việc bảo 

đảm các yêu cầu an ninh, an toàn, an dân, bảo vệ tốt nhất sức khỏe nhân dân, thực 

hiện mục tiêu kép, trong đó có việc bảo đảm kết thúc năm học 2020-2021 an toàn; đặc 

biệt chủ động chuẩn bị phương án tổ chức bầu cử trong điều kiện có dịch bệnh, báo 

cáo tỉnh, bảo đảm bầu cử an toàn, dân chủ, đúng luật, đúng quy trình, đạt kết quả cao 

nhất, để tìm được người tốt nhất, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có phẩm chất, năng lực, uy 

tín để gánh vác nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. 

3. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh phải cụ thể hóa rất rõ 

phạm vi trách nhiệm, chủ thể chịu trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, 

cơ quan, đơn vị, bảo đảm dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm, dễ kiểm tra, dễ giám sát và dễ đánh giá. 

4. Giao trách nhiệm: 

4.1. Sở Y tế: 

- Chủ trì, phối hợi với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục chủ động cập 

nhật, có phương án, kịch bản sẵn sàng cho mọi tình huống phòng, chống dịch trên địa 

bàn, không để bị động, bất ngờ. 

- Tích cực liên hệ nguồn vắc xin từ Bộ Y tế để bổ sung cho tỉnh, bảo đảm có 

vắc xin sớm nhất có thể và tiêm được cho nhiều người nhất có thể trên địa bàn toàn 

tỉnh; tiếp tục tuyên truyền, giải thích rõ nguyên nhân của sự cố (nếu có) để nhân dân 

hiểu và yên tâm tiêm vắc xin. 

- Chủ động nâng cao năng lực xét nghiệm, năng lực cách ly trên địa bàn, bảo 

đảm đáp ứng các tình huống, tuyệt đối không trông chờ, ỷ lại, phát huy tính tự lực, tự 

cường, tự lo và tự chịu trách nhiệm. 

- Chủ trì, phối hợp với các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan căn cứ hướng 

dẫn của Bộ Y tế, xác định tiêu chí các mức nguy cơ kèm theo các nhiệm vụ, giải pháp để 

trên cơ sở đó tham mưu kịp thời cho Ban Chỉ đạo và Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định áp 

dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với thực tiễn dịch bệnh trên địa bàn. 

- Chủ động, phối hợp với các ngành, cơ quan liên quan rà soát, cập nhật, hoàn 

thiện các quy định, quy trình phòng, chống dịch theo thực tiễn, kịp thời đề xuất với 

tỉnh tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện. 
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4.2. Sở Thông tin và Truyền thông, Y tế; Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Tiếp tục truyền thông khách quan, 

trung thực, tích cực về tình hình dịch bệnh với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy 

tích cực đẩy lùi tiêu cực”, kêu gọi nhân dân vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì sức khỏe cộng 

đồng, vì sức khỏe chính mình, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, trong 

đó cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước phải gương mẫu, đi đầu, chức vụ càng cao 

càng phải gương mẫu; không để lặp lại việc “một người lơ là cả xã hội vất vả”. 

4.3. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: 

- Khẩn trương rà soát, lựa chọn và thành lập thêm các khu cách ly tập trung 

trên địa bàn bảo đảm phù hợp đáp ứng các yêu cầu quy định về khu cách ly; Chuẩn 

bị sẵn sàng các điều kiện tại các khu cách ly, xây dựng phương án cụ thể để thực 

hiện cách ly, điều trị kịp thời. 

- Truy vết thần tốc, lấy mẫu, cách ly đối với các trường hợp liên quan đến các ổ 

dịch trong cả nước trở về tỉnh (kể từ ngày tiếp xúc với yếu tố dịch tễ lần cuối đủ 21 ngày 

đến khi khai báo y tế), đặc biệt là ổ dịch Bệnh viện K cơ sở Tân Triều và Bệnh viện Nhiệt 

đới cơ sở 2, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội. 

- Phát huy tích cực hoạt động của Tổ COVID-19 cộng đồng: "Đi từng ngõ, 

gõ từng nhà, rà từng đối tượng", kịp thời phát hiện những đối tượng nhập cảnh trái 

phép và những trường hợp liên quan đến các ổ dịch, vùng dịch để áp dụng các biện 

pháp cách ly theo quy định. 

- Đối với người hoàn thành cách ly tập trung: Khi về địa phương nơi cư trú phải 

được chính quyền địa phương, cơ sở (mà nòng cốt là lực lượng y tế, công an) ký cam kết 

bàn giao cho từng gia đình hoặc doanh nghiệp, kèm theo hướng dẫn, phổ biến cho người 

hoàn thành cách ly các nghĩa vụ, trách nhiệm họ phải thực hiện, tuân thủ trong thời gian 

theo dõi y tế. Tuyệt đối không để tình trạng người đang trong thời gian cách ly theo dõi y 

tế sau cách ly tụ tập đông người, làm lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng. 

Yêu cầu Giám đốc sở, ban, ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện 

nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản này; báo cáo kịp thời 

tình hình, kết quả thực hiện và chịu trách nhiệm cá nhân nếu chậm trễ báo cáo để ảnh 

hưởng đến công tác phòng chống dịch của tỉnh./. 

 

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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