
 

ỦY  BAN  NHÂN DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
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         Tuyên Quang, ngày  28 tháng  01  năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng  

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh  
tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 

dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  
 
 

Ngày 28/01/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn - 

Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Chỉ 
huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Tuyên 

Quang chủ trì họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 dịp Tết 
Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.  

Dự họp tại điểm cầu của tỉnh có các Giám đốc Sở: Giáo dục và Đào tạo, 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương; Đại diện lãnh đạo: Sở Y tế, Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh; Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp; Giám đốc Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Tại điểm cầu huyện, thành phố có Trưởng Ban Chỉ 
đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố và các thành phần liên quan do Ủy ban nhân dân huyện, 
thành phố mời. Tại điểm cầu cấp xã có Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 cấp xã và các thành phần liên quan do Ủy ban nhân dân cấp xã mời. 
Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau: 

I. Về tình hình dịch COVID-19 
Khi chuyển trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính 

phủ, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp 
hơn; tại một số doanh nghiệp trong các khu công nghiệp (Công ty TNHH 

MSAYB, LGG, Tam Cửu, Seshin, Giày Chung Jye) và một số trường học trên 
địa bàn tỉnh đã có tình trạng dịch chậm được phát hiện và lây lan rộng ra cộng 

đồng. Tuy nhiên đến nay, sau khi triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, 
chống dịch COVID-19, tình hình dịch trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiểm 

soát, số ca mắc mới hằng ngày tuy có nhưng số ca có triệu chứng, chuyển 
nặng rất ít, không có người tử vong. Trước tình hình dịch COVID-19 tiếp tục 

có diễn biến mới như: Các chủng mới của vi rút SARS-CoV-2 có khả năng 
xuất hiện, nhất là số lượng người dân về quê đón Tết đông; vì vậy, cần có các 

biện pháp phù hợp để bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân, 
vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện “đa 

mục tiêu” trong năm 2022 và không để ai không có Tết, không để ai bị bỏ lại 
phía sau, tổ chức cho nhân dân đón Tết an toàn, nghĩa tình, vui tươi, tiết kiệm 
theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 
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II. Các biện pháp phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần 2022 

1. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã, phường, thị trấn bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh và Ủy ban nhân dân 

tỉnh về công tác phòng, chống dịch. Lưu ý, phải tạo điều kiện tối đa cho 

người dân về quê đón Tết, không được đặt ra những quy định về phòng, chống 

dịch trái với hướng dẫn, quy định của Chính phủ, của Bộ Y tế và Ủy ban nhân 

dân tỉnh, gây khó khăn không cần thiết cho người dân. 

2. Không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; phải bám sát tình hình, dự 

báo tốt nhất để có mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, giải pháp, phương án, kịch bản 

phù hợp; luôn trong tư thế chủ động, sẵn sàng, tích cực ứng phó với mọi tình 

huống có thể xảy ra một cách khoa học, kịp thời, hợp lý, hiệu quả. 

3. Tổ chức thực hiện 

3.1. Sở Y tế 

- Chủ trì hướng dẫn quản lý F0, F1 bảo đảm an toàn, hiệu quả, nhất là 

đối với những người trở về quê đón Tết; nội dung hướng dẫn cần ngắn gọn, dễ 

hiểu về tiêu chí, điều kiện, quy trình tổ chức cách ly, chăm sóc, điều trị F0 tại 

nhà với các ca bệnh nhẹ, không triệu chứng; chuẩn bị phương án xử lý kịp thời 

các trường hợp chuyển nặng phải chuyển lên tầng trên (theo mô hình tháp điều 

trị 3 tầng). 

- Chuẩn bị đủ vắc xin và tổ chức thực hiện hiệu quả Chiến dịch tiêm chủng 

mùa xuân ngay trong Tết và sau Tết; xây dựng phương án tổ chức tiêm cho 

trẻ từ 02 đến dưới 12 tuổi ngay khi có hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Kiểm tra, bảo đảm chuẩn bị thuốc, vật tư y, thiết bị y tế và nhân lực 

thường trực phòng, chống dịch từ tỉnh đến cơ sở; đồng thời, bảo đảm các 

nhiệm vụ thường xuyên, công việc khám, chữa bệnh, cấp cứu các bệnh khác cho 

nhân dân trong dịp Tết. 

- Hướng dẫn kịp thời phân loại cấp độ dịch theo Quyết định số 218/QĐ-BYT 

ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế và theo dõi, tổng hợp, báo cáo công tác phòng, 

chống dịch hằng ngày với Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất thực hiện chế độ, 

chính sách hỗ trợ trong thu dung, quản lý, điều trị F0 và việc thực hiện thu, chi 

kinh phí của cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19. 

3.2. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương khẩn 

trương thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí cho ngành y tế đảm 

bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp với Sở Y tế, hướng dẫn 

các cơ sở về thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với F0 và việc thực 

hiện thu, chi kinh phí của cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19. 
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3.3. Sở Giáo dục và Đào tạo  

- Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách 

nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm công tác 

phòng, chống dịch, nhất là dịp học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ Tết; 

hướng dẫn cụ thể phương án, điều kiện dạy học trực tiếp, trực tuyến phù hợp 

với từng cấp độ dịch theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết 

định số 1833/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Chuẩn bị các điều kiện, tổ chức diễn tập các phương án xử lý khi có ca 

nhiễm COVID-19 trong trường học. 

3.4. Sở Công Thương 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án bảo đảm hàng hóa thiết yếu, 

tránh đầu cơ nâng giá trong dịp Tết; liên hệ chuẩn bị sẵn sàng nguồn cung ôxy 

chữa bệnh khi cần thiết. 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Y tế, 

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm 

tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch của các doanh nghiệp trong các khu, 

cụm công nghiệp, nhất là thời điểm công nhân đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết.  

3.5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì công tác bảo đảm an 

sinh xã hội với phương châm "không để ai không có Tết", "không để ai bị bỏ lại 

phía sau", tổ chức cho nhân dân đón Tết an toàn, nghĩa tình, vui tươi, tiết kiệm. 

3.6. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bảo đảm ổn định chính trị, 

an ninh, an toàn, an dân; phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức 

cho người dân về quê đón Tết an toàn và trở lại nơi làm việc kịp thời.  

Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo lực lượng công an cơ sở thực hiện tốt 

nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự xã hội; quản lý chặt chẽ di biến động dân cư 

hằng ngày, nhất là những người đến lưu trú, trở về tỉnh, người lao động từ các 

khu, cụm công nghiệp trở về trong dịp Tết.  

3.7. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

- Tổ chức tốt các điều kiện cho người dân đón Tết an toàn, vui tươi, tiết 

kiệm; đồng thời chỉ đạo thường trực phòng, chống dịch, thực hiện công tác báo cáo 

theo đúng quy định. 

- Tổ chức thực hiện tốt việc quản lý điều trị F0 tại nhà, điều trị F0 tập 

trung tại cơ sở khi tại nhà không đảm bảo các điều kiện theo hướng dẫn của 

ngành Y tế. 

- Tiếp tục rà soát đối tượng tiêm chủng trên địa bàn, phải đi từng ngõ, gõ 

từng nhà, rà soát từng người chưa tiêm, tổ chức huy động người chưa tiêm (kể 

cả người chưa tiêm ở nơi khác về địa phương đón Tết) và đủ điều kiện tiêm đến 

điểm tiêm theo đúng thời gian. Khẩn trương triển khai "thần tốc" và "thần tốc 

hơn nữa" Chiến dịch tiêm chủng mùa xuân, bảo đảm tiêm an toàn, nhanh nhất. 
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- Thực hiện nghiêm công tác quản lý địa bàn, kiểm soát chặt chẽ di biến 

động dân cư ở cơ sở; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động tổ COVID cộng 
đồng, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, thôn, bản, lực lượng công an xã, an ninh 

thôn trong quản lý dân cư, nhất là việc xét nghiệm, khai báo y tế trung thực đối với 
các trường hợp người đến lưu trú, trở về tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 158/UBND-THVX ngày 
15/01/2022. Quản lý chặt chẽ việc di chuyển, đi lại bằng mã QR-Code. Kịp thời 
phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo tạm trú, không khai báo y 

tế, không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch. 
- Kịp thời đánh giá, tự phân loại cấp độ dịch đến cấp xã theo đúng các tiêu 

chí hướng dẫn của Bộ Y tế quy định tại Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 
27/01/2022, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế để tổng hợp) vào ngày thứ 

Năm hằng tuần. 

3.8. Các Sở: Giao thông Vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin 

và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, cơ quan, đơn vị liên quan theo chức 

năng, nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch theo lĩnh vực quản lý và Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

tại Văn bản này. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh để các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện và báo cáo kết 

quả thực hiện theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy; 
- Thường trực Tỉnh ủy;           (báo cáo) 
- Thường trực HĐND tỉnh;       
- Chủ tịch UBND tỉnh;          
- Các thành viên BCĐ tỉnh;  
- Các PCT UBND tỉnh; 
- Văn phòng Tỉnh ủy; 
- Thành viên TT Chỉ huy; 
- UBND huyện, thành phố; 
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 
- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu VT, THVX(VB). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh 
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