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CÔNG ĐIỆN KHẨN 

V/v tăng cường quản lý địa bàn  

và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, điện: 
 

- Giám đốc: Sở Y tế, Công an tỉnh; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

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

 

Trên địa bàn tỉnh, gần đây ghi nhận nhiều ca F0 trong cộng đồng chưa rõ 

nguồn lây, dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, nguy hiểm. Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

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

xã, phường, thị trấn phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra thực hiện nghiêm công tác 

quản lý địa bàn, kiểm soát chặt chẽ dân cư tại cơ sở, nhất là việc đi, đến, trở về 

địa phương từ các vùng đang có dịch để khẩn trương áp dụng các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác 

phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường hoạt động của các tổ COVID cộng 

đồng trong việc giám sát, tuyên truyền vận động nhân dân, đi từng ngõ, gõ từng 

nhà, kịp thời phát hiện và báo cáo với chính quyền cơ sở các trường hợp nghi 

nhiễm, hỗ trợ truy vết dịch; thực hiện nghiêm việc khai báo y tế điện tử, quét mã 

QR Code tại tất cả các cơ quan, đơn vị, nhà hàng, khách sạn, ..., nơi tập trung 

đông người; xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, 

khẩn trương chuẩn bị ngay các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết 

bị y tế cần thiết và nâng cao năng lực trạm y tế cơ sở, trạm y tế lưu động trong 

thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại địa phương; phát hiện kịp thời các 

trường hợp nghi nhiễm COVID-19 để xét nghiệm, cách ly, điều trị COVID-19 theo 

đúng quy định, kiên quyết ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.  

2. Giám đốc Công an tỉnh 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, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật; chủ động 

tham mưu, đề xuất với chính quyền cơ sở áp dụng kịp thời các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn đảm bảo phù hợp, hiệu quả. 
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3. Giám đốc Sở Y tế có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao 

năng lực y tế cơ sở trong việc phát hiện, chuẩn đoán, điều trị bệnh nhân 

COVID-19; đảm bảo đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác 

phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công 

tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh./. 

  
   

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy;  
- TT HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các Phó CT UBND tỉnh; 
- Ban CĐ PCD tỉnh; 
- Các thành viên TTCH; 
- Văn phòng Tỉnh ủy;    
- Chánh VP UBND tỉnh; 
- Các Phó CVP UBND tỉnh; 
- Báo Tuyên Quang; 
- Đài PTTH tỉnh; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu VT, THVX (Bắc). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 
 

 
 

 
Hoàng Việt Phương 

 

(báo cáo) 
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