
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                  /UBND-KGVX 
 

V/v tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang, ngày       tháng  02  năm 2021 

 

 

Trong thời gian qua các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đã nỗ lực thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ, của tỉnh. Đến thời điểm hiện nay tỉnh Tuyên Quang chưa ghi nhận ca 

nhiễm COVID-19. Tuy nhiên việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại 

một số địa bàn, trung tâm thương mại, đền, chùa, chợ, nhà hàng, quán ăn... trên địa 

bàn tỉnh còn chưa nghiêm túc, vẫn còn hiện tượng lơ là chủ quan, tập trung đông 

người, không đeo khẩu trang nơi công cộng... 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo 

số 28/TB-VPCP ngày 17/02/2021 về kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về 

phòng, chống dịch COVID-19. Để thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19, tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến 

cơ sở, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm nỗ lực khắc phục khó khăn 

để thực hiện chiến dịch phòng, chống dịch hiệu quả cả về y tế, kinh tế - xã hội thực 

hiện mục tiêu kép vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch; 

quyết tâm không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh.  

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg  ngày 28/01/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và các 

văn bản chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống dịch. Không được chủ quan, lơ là công tác 

phòng, chống dịch, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, các khu trung tâm, đông dân cư, 

các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, trung tâm thương mại, chợ, các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ, nhà hàng, quán ăn...; chủ động xây dựng phương án phòng, chống dịch đảm bảo 

hiệu quả, linh hoạt, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khi dịch bệnh xảy ra.  

2. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là bắt buộc đeo khẩu trang nơi 

công cộng, không tụ tập đông người, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, 

chống dịch tại công sở, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh 

dịch vụ.... Các khu công nghiệp tập trung, doanh nghiệp phải có phương án phòng, 

chống dịch phù hợp khi tiến hành hoạt động sản xuất. Tăng cường thanh tra, kiểm 

tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời tạo điều kiện không gây ảnh 

hưởng xấu đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Kính gửi: 
 

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
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3. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người nước ngoài, người từ địa phương khác đến 

địa bàn tỉnh đặc biệt là những địa phương đang có dịch như Hải Dương, Quảng Ninh và 

những khu vực theo thông báo của Bộ Y tế...; thực hiện nghiêm việc cách ly người về từ 

vùng có dịch,  yêu cầu xét nghiệm COVID-19 và tự chi trả kinh phí xét nghiệm.  

4. Giao trách nhiệm: 

4.1. Sở Y tế: 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phòng chống dịch bệnh COVID-19 

trên địa bàn tỉnh năm 2021. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 28/02/2021. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh, Viettel Tuyên Quang - Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp viễn thông 

quân đội tổ chức tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa 

phương, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các khu du lịch, trường học... và người dân 

thực hiện cài đặt và khai báo y tế - QR CODE. 

- Phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường chỉ đạo 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, cụ thể: 

+ Đối với cơ sở cách ly: Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh 

và các địa phương liên quan tiếp tục bố trí lực lượng tại cơ sở cách ly bảo đảm theo 

đúng quy định và hoạt động có hiệu quả; tăng cường kiểm tra công tác phòng chống 

dịch tại các cơ sở cách lý, quản lý chặt chẽ không để lây nhiễm chéo dịch bệnh trong 

khu vực cách ly. Đảm bảo vật tư, trang thiết bị y tế, điều kiện hậu cần cho cơ sở cách 

ly bảo đảm kịp thời, đúng quy định. 

+ Đối với cơ sở khám, chữa bệnh: Quản lý chặt chẽ không được để lọt, sót 

bệnh nhân nhiễm COVID-19; tuyệt đối không được để lây nhiễm chéo dịch bệnh tại 

các cơ sở khám chữa bệnh. Xây dựng kịch bản, phương án tổ chức diễn tập giả định 

phòng chống dịch, bảo đảm ứng phó kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra.  

Kiểm tra các máy, trang thiết bị y tế để kịp thời sử dụng khi cần thiết; khẩn 

trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục mua máy xét nghiệm và xây dựng quy trình lấy mẫu 

xét nghiệm đảm bảo theo quy định. 

4.2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phối hợp với các ngành, địa phương 

thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các khu du lịch 

trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.  

4.3. Sở Giáo dục và Đào tạo:  Chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục thực 

hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm các điều kiện 

an toàn về phòng, chống dịch khi học sinh đi học trở lại. Triển khai cài đặt và sử 

dụng ứng dụng "An toàn COVID-19" trong trường học theo chỉ đạo của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo tại Văn bản số 614/BGDĐT-GDTC ngày 19/02/2021. 

4.4. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: Theo chức năng, 

nhiệm vụ xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm khi không thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch, không đeo khẩu trang nơi công cộng... 



3 

 

 

 

4.5. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

- Xây dựng các tin bài, phóng sự tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch 

trên địa bàn; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân, gương người tốt, việc tốt 

trong thực hiện phòng, chống dịch COVID-19; nghiêm túc phê phán các tổ chức, cá 

nhân không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

- Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan tuyên truyền, hướng dẫn các 

cơ quan, đơn vị, địa phương, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các khu du lịch, trường 

học... và người dân thực hiện cài đặt và khai báo y tế - QR CODE.  

4.6. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

- Không tổ chức các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người; trường hợp 

cần thiết tổ chức các hoạt động tập trung đông người phải báo cáo và được sự nhất 

trí của Ủy ban nhân dân tỉnh và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch. 

- Thành lập các tổ kiểm tra liên ngành tại các xã, phường, thị trấn, các thôn, 

xóm, tổ... để thường xuyên tổ chức kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, nhà hàng, quán ăn và người dân trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

- Tổ chức tuyên truyền đến các xã, phường, thị trấn, các hộ gia đình trên 

địa bàn có người nhà hiện đang ở các vùng có dịch không đi đến, trở về địa phương 

để đảm bảo công tác phòng, chống dịch. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ và các 

ngành liên quan tổ chức tuyên truyền đề nghị các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa 

bàn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn 

tay, phun khử khuẩn, đo thân nhiệt, khai báo y tế...; đề nghị không tổ chức đón các 

đoàn du khách đến tham quan, hành lễ và có trách nhiệm thông tin đến du khách. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra và yêu cầu 

dừng hoạt động kinh doanh đối với những cơ sở kinh doanh, dịch vụ, nhà hàng, 

quán ăn... không chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, 

đặc biệt là các quán cóc vỉa hè. 

Yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Ủy ban nhân 

dân huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
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 Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Như kính gửi; (thực hiện) 

- Lưu: VT, KGVX (Giang). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Hoàng Việt Phương 
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