
 
Kính gửi: 

  

 
- Các cơ quan, đơn vị; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  

 

Thực hiện Văn bản số 134/TB-UBND ngày 11/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh tại cuộc họp về tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-
19 trên địa bàn tỉnh, theo phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch COVID-19”. 

Để giữ vững thành quả đã đạt được và bảo vệ sức khỏe, tính mạng của 

nhân dân, đồng thời tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch đề ra, 
Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập 

trung cao độ, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch, theo phương châm 
“thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, đồng thời 

chủ động tích cực thực hiện các biện pháp phục hồi kinh tế, cụ thể: 

 1. Về thực hiện Kế hoạch tiêm chủng diện rộng vắc xin COVID-19 trên địa 

bàn huyện, những nhiệm vụ giải pháp đến khi hoàn thành kế hoạch 

 1.1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 - Khẩn trương rà soát, tổng hợp, theo dõi danh sách toàn bộ người dân 
trên địa bàn quản lý theo từng nhóm đối tượng, đảm bảo kịp thời, đầy đủ theo 
nội dung chỉ đạo của UBND huyện tại Văn bản số 2158/UBND-VX ngày 

06/10/2021 về tiếp tục rà soát, thống kê đối tượng tiêm phòng vắc xin COVID-
19; Văn bản số 2191/UBND-VX ngày 10/10/2021 về rà soát, thống kê đối tượng 

từ 12 -<18 tuổi tiêm phòng vắc xin COVID-19. 

 - Trong quá trình lập danh sách nếu bỏ sót đối tượng tiêm vắc xin, báo 

cáo không đúng thời gian quy định, nội dung báo cáo không đảm bảo theo yêu 
cầu thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

 1.2. Trung tâm Y tế huyện 

- Khẩn trương cập nhật dữ liệu thông tin về các nhóm đối tượng tiêm 
chủng theo kế hoạch với phương châm càng sớm càng tốt, càng nhanh càng tốt, 

ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin để tổng hợp cụ thể số lượng các nhóm 
đối tượng cần được tiêm, số đã tiêm, số tiếp tục cần phải tiêm để đạt mục tiêu 
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trên 70% dân số được tiêm vắc xin phòng COVID-19. Yêu cầu phải tuyệt đối an 

toàn, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và đáp ứng kịp thời theo tiến độ 
được cấp vắc xin.  

- Khẩn trương rà soát về nhân lực, trang thiết bị cấp cứu đảm bảo triển 
khai tiêm các điểm tiêm cố định, các điểm tiêm theo Trạm Y tế, Phòng khám đa 
khoa khu vực. 

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, cử cán bộ có trách nhiệm cập nhật 
kết quả thực hiện ở mỗi điểm tiêm chủng vào hệ thống phần mềm; tham mưu lập kế 

hoạch, tổ chức thực hiện tiêm chủng trên địa bàn huyện, lập danh sách người tiêm theo 
thứ tự ưu tiên báo cáo Sở Y tế, UBND huyện theo quy định. 

- Chịu trách nhiệm rà soát về nhân lực, trang thiết bị cấp cứu chuẩn bị các 
điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất... đảm bảo triển khai tiêm diện rộng trên địa 

bàn huyện theo tiến độ cấp vắc xin và tuyệt đối an toàn, đúng quy định. 

- Phối hợp với Công an huyện chia sẻ dữ liệu quản lý dân cư phục vụ 

công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của huyện. 

2. Về kiểm soát người đi/đến địa phương; biện pháp tổ chức, quản lý 

các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong tình hình mới 

2.1. Phòng Y tế huyện 

Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và văn bản chỉ 
đạo của tỉnh liên quan đến việc chỉ đạo điều chỉnh áp dụng các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay kịp thời tham mưu đề xuất Ủy 
ban nhân dân huyện chỉ đạo, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch trên 

địa bàn huyện bảo đảm phù hợp, dễ thực hiện, đúng quy định. 

2.2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Chịu trách nhiệm củng cố, kiện toàn, phát huy hiệu quả các Tổ giám sát 
cộng đồng (Tổ COVID-19 tại cộng đồng) để phối hợp với lực lượng công an 

quản lý chặt chẽ địa bàn. 

2.3. Trung tâm Y tế huyện 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn thực hiện lấy 
mẫu xét nghiệm, cách ly phòng chống dịch theo quy định đối với người di 

chuyển từ các nơi khác về địa phương. 

3. Về việc tổ chức thực hiện các biện pháp, chính sách hỗ trợ phục hồi 
sản xuất phát triển kinh tế - xã hội 

3.1. Phòng Lao động – Thương bình và Xã hội 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức 

thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ 
về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 
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của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 
tham mưu triển khai thực hiện việc hỗ trợ chính sách đối với lao động không có 

giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác  
theo hướng dẫn của tỉnh.  

- Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP của 

Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị 
ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp và Quyết định 

số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực 
hiện chính sách hỗ trợ 4 người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh 

hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 

3.2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu tổ chức 
thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về 

hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 
trên địa bàn huyện. 

- Rà soát, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí phòng, chống dịch 
của các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm theo đúng quy định. 

3.3. Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và 

Thể thao huyện 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền 

về phòng, chống dịch COVID-19, tăng thời lượng tin, bài, phóng sự... về công 
tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện bảo đảm kịp thời, chính xác và hiệu 

quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch 
COVID-19 đặc biệt là việc khai báo y tế điện tử, quản lý tiêm chủng...  

- Tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong 
phòng chống dịch COVID-19; hướng dẫn người dân cài App Sổ sức khỏe điện 

tử để quản lý và theo dõi tiến độ tiêm chủng. 

3.4. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại các trường học theo 
chỉ đạo Trung ương, của tỉnh, của huyện, xây dựng chuẩn bị tốt các điều kiện 

cho phương án học tập trực tuyến khi có dịch xảy ra. 

3.5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Tiếp tục tuyên truyền và chỉ đạo các Công ty, doanh nghiệp kinh doanh 

vận tải, hành khách, taxi... thực hiện nghiêm việc khai báo y tế điện tử cho lái xe 
và hành khách trước khi qua các chốt kiểm soát để tránh ùn tắc giao thông và 

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

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 3/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục 
hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống 
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dịch bệnh COVID-19; khẩn trương rà soát hoạt động của các khu, cụm công 

nghiệp, các doanh nghiệp... để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh.  

- Phối hợp với Phòng Y tế, Công an huyện tăng cường kiểm tra công tác 
phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu, cụm công nghiệp, siêu thị, chợ... 

3.6. Công an huyện 

 - Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn quản lý chặt công tác tạm trú, tạm 
vắng và cư trú trên địa bàn. 

 - Phối hợp với Trung tâm Y tế; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn kiểm 
soát, nắm chắc số lượng người về địa phương từ các vùng có dịch để quản lý và 

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

 - Xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin không đúng, sai sự thật về 

dịch COVID-19 gây hoang mang trong dư luận. 

 3.7. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

 Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung của huyện, 
chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho các phương án cách ly tập trung phòng 

chống dịch theo từng cấp độ có thể xảy ra. 

 3.8. Chi cục Thuế khu vực Chiêm Hóa - Hàm Yên 

 Chủ động phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, 

đơn vị liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg 
ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 

2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

 4. Về hoạt động của các chốt kiểm soát dịch bệnh 

 Tạm dừng hoạt động của các Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống 
dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện từ ngày 13/10/2021, cụ thể: 

- Chốt số 01: Đặt tại tuyến Quốc lộ 3B, thuộc thôn Tin Kéo, xã Yên Lập 
giáp ranh với xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.  

- Chốt số 02: Đặt tại tuyến ĐH11, thuộc thôn Nà Luông, xã Linh Phú giáp 
ranh với xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.  

- Chốt đặt tại các xã Bình Phú, Kiên Đài, Trung Hà: Giao Ủy ban nhân 
dân xã ban hành quyết định tạm dừng hoạt động kiểm soát liên ngành phòng, 

chống dịch COVID-19 theo quy định. 

Chốt trưởng các Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 có trách nhiệm chỉ đạo các thành viên bàn giao tài sản, cơ sở vật 

chất, thiết bị máy móc, thiết bị y tế và thiết bị phục vụ cho Trung tâm Y tế 
huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, UBND xã nơi lập Chốt để 

quản lý, bảo quản, sẵn sàng hoạt động trở lại khi có yêu cầu. 
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Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên 

truyền trong Nhân dân về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19. 

UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các Tổ giám sát COVID-19 tại cộng đồng 
ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện tiếp tục tập trung kiểm tra, rà soát và 
phát hiện các trường hợp công dân về địa phương từ các vùng dịch nhưng không 

khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực, xử lý nghiêm theo quy định pháp 
luật. Chủ tịch UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng 

chống dịch trên địa bàn quản lý trước Chủ tịch UBND huyện. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của UBND huyện tại Văn bản này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy;  
- TT HĐND huyện;  
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Như trên; (thực hiện) 
- Chánh VP, các PVP HĐND&UBND huyện; 
- Các Chuyên viên; 
- Lưu: VT, PYT. 

 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 
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