
 

 

 

Kính gửi:  

 

 

- Các Sở: Y tế, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, 
Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; 
- Trường Đại học Tân Trào; 

- Trường Cao đẳng nghề Kỹ Thuật - Công nghệ 
Tuyên Quang; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
 

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với các nhà 

máy, xí nghiệp và cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh khi hoạt động trở lại 

sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022. 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Tất cả cán bộ, công nhân, người lao động tại các khu, cụm công nghiệp 

và các nhà máy, xí nghiệp; cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên tại các 

cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh khi trở lại làm việc, học tập sau kỳ 

nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cần phải có kết quả xét nghiệm vi rút 

SARS-CoV-2 âm tính để đảm bảo công tác phòng, chống dịch cho cộng đồng 

và cơ quan, đơn vị theo đúng quy định. 

2. Người đứng đầu: Các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở giáo dục và đào tạo phải 

bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở cơ quan, đơn vị mình theo đúng 

quy định và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra dịch bùng phát tại cơ quan, đơn vị. 

3. Giao trách nhiệm 

a) Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố  

theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm đôn đốc triển khai và kiểm tra, hướng 

dẫn thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản này; tổng hợp báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh hằng ngày (đồng gửi Sở Y tế để tổng hợp) theo quy định. 

b) Giao Sở Y tế 

- Đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy 

ban nhân dân tỉnh tại Văn bản này; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh hằng ngày và kịp 

thời tham mưu, đề xuất những nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 337/UBND-THVX 
V/v bảo đảm các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 đối với người lao động  tại các 

nhà máy, xí nghiệp và cán bộ, học sinh, sinh viên 
tại các cơ sở giáo dục, đáo tạo khi trở lại làm việc,  
học tập sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022 
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- Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn triển khai "thần tốc" và "thần tốc hơn nữa" 

Chiến dịch tiêm chủng mùa xuân tiêm vắc xin phòng COVID-19, bảo đảm tiêm 

đủ mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và mũi thứ 2 cho người từ 12 đến 

dưới 18 tuổi an toàn, nhanh nhất; đồng thời chủ động, khẩn trương xây dựng 

phương án tổ chức tiêm cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi ngay khi có hướng dẫn 

của Bộ Y tế./. 

 

Nơi nhận: 
- Bí thư Tỉnh ủy (báo cáo); 
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 
- Các thành viên BCĐ PCD tỉnh; 
- PCT UBND tỉnh Hoàng Việt Phương; 
- Văn phòng Tỉnh ủy; 
- Chánh VP UBND tỉnh; 
- Như trên (thực hiện); 
- Báo Tuyên Quang; 
- Đài PTTH tỉnh; 
- PCVP UBND tỉnh Nguyễn Thanh; 
- Lưu: VT, THVX (VB). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 
 

Hoàng Việt Phương 
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