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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 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  
 
 

Ngày 19/02/2022, 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 trên địa bàn tỉnh 
Tuyên Quang. 

Dự họp tại điểm cầu của tỉnh có các thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng, 

chống dịch COVID-19 tỉnh Tuyên Quang; các Giám đốc:Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi. Tại điểm cầu huyện, thành 
phố có 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 Chỉ huy trưởng 

Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 cấp xã và các thành phần liên quan 

do Ủy ban nhân dân cấp xã mời.  

Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá tình hình và kết luận, chỉ đạo như sau: 

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tình hình dịch COVID-19 trên 
địa bàn tỉnh diễn biến rất phức tạp, số ca nhiễm mới tăng cao ở 7/7 huyện, thành 

phố, nhất là trên địa bàn huyện Sơn Dương, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang; 

dịch có xu hướng lây lan nhanh trong cộng đồng, trong các cơ sở giáo dục, tại các 

khu, cụm công nghiệp. Ngoài các nguyên nhân khách quan thì chủ yếu do các 

nguyên nhân chủ quan, như: Ý thức tuân thủ, chấp hành các biện pháp phòng, 

chống dịch còn chưa nghiêm; một số đơn vị, địa phương còn lơ là, chủ quan trong 

công tác phòng, chống dịch, nhất là việc quản lý, cách ly F1, F0 tại nhà; việc xác 

định F1 chưa bảo đảm kịp thời, đúng quy định; việc tuân thủ 5K, nhất là đeo khẩu 

trang, sát khuẩn tay thường xuyên chưa được chú trọng...Công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 của tỉnh hiện nay là tình trạng khẩn cấp. 

Để chấn chỉnh, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, bảo 
đảm an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, đồng thời vừa 

phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện “đa mục 

tiêu” trong năm 2022, yêu cầu người đứng đầu các cấp chính quyền, các ngành 

từ tỉnh đến cơ sở phải huy động toàn lực để chống dịch COVID-19, coi đây là 
nhiệm vụ cấp bách của địa phương, cơ quan, đơn vị; khẩn trương triển khai 

quyết liệt, đồng bộ một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 
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1. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, đổi mới các hình thức thông tin, tuyên truyền 

về tình hình dịch bệnh và yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn của ngành chức năng 

- Chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức người dân tự giác thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng chống dịch để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia 

đình mình và cộng đồng, nhất là việc thực hiện yêu cầu 5K + vắc xin, khai báo y 

tế, quét mã QR-Code khi di chuyển, chủ động tự xét nghiệm khi có các triệu chứng 

như ho, sốt, khó thở,... và xét nghiệm tầm soát định kỳ; về nguy cơ lây nhiễm và 

biến chủng mới Omicron; việc chấp hành các biện pháp hành chính theo phân loại 

cấp độ dịch… 

- Yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, đi đầu 

trong việc thực hiện nghiêm nội dung trên và các biện pháp  phòng, chống dịch 

COVID-19. 

2. Thường xuyên theo dõi, phân loại chính xác, kịp thời cấp độ dịch sát với 

diễn biến dịch bệnh, làm căn cứ tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp hành 

chính bảo đảm theo đúng quy định tại Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 

22/11/2021của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

3. Công tác xét nghiệm 

- Tăng cường xét nghiệm chủ động, tầm soát COVID-19 đối với các cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Chủ động xét nghiệm sàng lọc 

vùng nguy cơ theo phương thức xã hội hóa có hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng 

yếu thế, khó khăn. Việc sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước để xét nghiệm thực 

hiện theo đúng quy định về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Thông tư số 

02/2022/TT-BYT ngày 18/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

- Sở Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn sử dụng kết quả test nhanh để phân loại, 

xác định F0, F1 theo đúng quy định, để ngăn chặn kịp thời, hạn chế dịch COVID-19 

lây lan; tiếp tục tổ chức tập huấn công tác truy vết, lấy mẫu, phân loại mẫu cho các 

lực lượng tham gia phòng chống dịch. 

4. Chuẩn bị tốt các điều kiện và quản lý F1, cách ly, điều trị F0 đúng quy định 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo sát sao, thực hiện nghiêm việc 

quản lý F1, cách ly, điều trị F0 nhẹ hoặc không triệu chứng tại nhà theo đúng hướng 

dẫn của ngành y tế. Tăng cường kiểm tra, giám sát, hỗ trợ thông qua việc cử cán bộ 

y tế phụ trách địa bàn và hoạt động của Tổ COVID cộng đồng; công khai số điện 

thoại đường dây nóng của trạm y tế, trạm y tế lưu động, cán bộ y tế phụ trách địa 

bàn và Tổ trưởng Tổ COVID cộng đồng để kịp thời tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn xử lý 

các trường hợp cấp bách. 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chủ động phối hợp với ngành y tế tổ 

chức rà soát, thống kê, lập danh sách theo dõi các đối tượng có nguy cơ cao trên địa  

bàn quản lý (người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người chưa tiêm vắc xin phòng 

COVID-19,…) và chủ động xây dựng phương án hỗ trợ người có nguy cơ cao mắc 

COVID-19 theo hướng dẫn của Sở Y tế. 
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- Sở Y tế, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chủ động đảm bảo các điều 

kiện để duy trì hoạt động các cơ sở cách ly, thu dung, điều trị (tầng 2, tầng 3) để 

kịp thời phục vụ các trường hợp chuyển nặng, hạn chế thấp nhất tử vong. 

- Sở Tài chính hướng dẫn sử dụng kinh phí ngân sách hỗ trợ Tổ COVID cộng 

đồng bảo đảm theo đúng quy định, phù hợp, hiệu quả; trường hợp thiếu kinh phí để hỗ 

trợ kịp thời tham mưu, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân nhân dân tỉnh theo quy định. 

5. Công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm tiếp tục rà 

soát đối tượng tiêm chủng trên địa bàn quản lý, đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng đảm 

bảo bao phủ đủ mũi cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên; đặc biệt lưu ý các nhóm 

đối tượng có nguy cơ. Tổ chức tiêm vét tại nhà cho người cao tuổi, người có bệnh 

nền, người di chuyển khó khăn.Tiếp tục tổ chức các tổ lưu động khẩn trương tiêm 

vét vắc xin ngay tại nhà cho những người chưa được tiêm đủ vắc xin vì lý do sức 

khỏe không thể đến nơi tiêm tập trung; đảm bảo không bỏ sót người đủ điều kiện 

tiêm mà không được tiêm vắc xin.  

- Sở Y tế chịu trách nhiệm đảm bảo đủ vắc xin và phân bổ đủ số lượng vắc 

xin cho các huyện, thành phố; hoàn chỉnh kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện cần 

thiết để triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi 

ngay khi có hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Y tế.  

6. Bảo đảm an toàn dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục và đào tạo  

- Khẩn trương hoàn thành việc xét nghiệm cho học sinh, cán bộ, quản lý, giáo 

viên, nhân viên trường mầm non, phổ thông trên địa bàn thành phố Tuyên Quang và 

các trường có nguy cơ tại các huyện theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Duy 

trì xét nghiệm tầm soát thường xuyên theo phương thức xã hội hóa. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên nắm sát tình hình dịch tại các cơ sở 

giáo dục để kịp thời bổ sung, hoàn chỉnh các phương án tổ chức dạy học linh 

hoạt, hiệu quả, kết hợp trực tiếp với trực tuyến phù hợp với diễn biến dịch bệnh 

tại trường, lớp; chỉ đạo phối hợp với ngành y tế tổ chức tập huấn lấy mẫu xét 

nghiệm phòng chống dịch, diễn tập xử lý tình huống khi có ca F0 mới tại trường, 

lớp học bảo đảm an toàn, đúng quy định. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục 

chủ động bố trí, sắp xếp chương trình học bảo đảm kế hoạch, thời gian năm học 

2021-2022 theo đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuyên truyền, vận động 

phụ huynh học sinh tự kiểm tra sức khỏe cho con trước khi đến trường và thông báo 

cho giáo viên, cán bộ quản lý trường học. 

- Rà soát tiêm vét cho bảo đảm cho 100% học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi; 

chuẩn bị sẵn sàng phương án, kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 05 

đến dưới 12 tuổi theo đúng hướng dẫn của ngành y tế. 

- Điện lực Tuyên Quang đảm bảo cung ứng điện trong thời gian học sinh học 

trực tuyến (cả ngày thứ bảy hàng tuần), đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch. 
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7. Tăng cường quản lý dịch COVID-19 tại các khu, cụm công nghiệp, xí 

nghiệp, nhà máy, công trường sản xuất 

- Sở Công Thương: 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, các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh; liên hệ chuẩn bị sẵn 
sàng nguồn cung ôxy chữa bệnh khi cần thiết. 

- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, 

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

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, nhà 

máy, xí nghiệp trên địa bàn quản lý thực hiện xét nghiệm sàng lọc đối với tất cả các 
trường hợp người lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 hoặc có yếu tố 

dịch tễ liên quan và thực hiện xét nghiệm định kỳ cho người lao động theo đúng 
hướng dẫn của Bộ Y tế. 

8. Nâng cao hơn nữa vai trò tham mưu đề xuất và thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước trong phòng, chống dịch COVID-19 của các ngành chức năng 
8.1. Sở Y tế: Làm tốt công tác theo dõi, tổng hợp báo cáo, đánh giá diễn biến 

tình hình dịch để tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh 
và Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.  Bảo 

đảm nhân lực, trang thiết bị, thuốc và vật tư y tế sẵn sàng phục vụ công tác phòng 
chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Chủ động xây dựng phương án, kế hoạch hỗ 

trợ các địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi cần thiết. 
8.2. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có 

trách nhiệm triển khai, kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch theo lĩnh vực quản lý. 

9. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, các thành 
viên Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh theo nhiệm vụ được 

phân công có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc cơ sở thực hiện 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; 
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 
- Văn phòng Tỉnh ủy; 
- Thành viên TT Chỉ huy; 
- 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 



5 
 

 

 

 

 

 

 
 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2022-02-20T14:18:58+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2022-02-20T14:19:09+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Nguyễn Thanh<nguyenthanh-tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2022-02-20T14:19:21+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




