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Chiêm Hóa, ngày       tháng 3 năm 2021 

 

 
            Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

  

Căn cứ Văn bản số 532/UBND-KGVX ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, vừa 

phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp 

tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, 

vừa phát triển kinh tế:  

- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo 

của Trung ương và của tỉnh, huyện, bảo đảm không chủ quan, không “ngăn 

sông, cấm chợ”, hạn chế đến mức thấp nhất các tác động tiêu cực đến hoạt động 

lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.  

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm yêu cầu 5K (trước hết là đeo khẩu 

trang, trong đó tăng cường sử dụng khẩu trang vải), không tụ tập đông người, 

thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại công sở, cơ quan, nhà 

máy, công ty, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nhà hàng, quán ăn…  

- Có biện pháp cụ thể thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông 

hàng hóa bảo đảm an toàn phòng chống dịch và tạo thuận lợi cho người dân, 

doanh nghiệp.  

2. Hạt Quản lý giao thông 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Y tế triển khai 

thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong hoạt động vận 

tải trên địa bàn đối với các phương tiện có qua lại, đi đến vùng, khu vực, địa 

điểm có dịch theo chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải. 

3. Trung tâm Y tế 

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ Nghị 

quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc 

xin phòng COVID-19 xây dựng kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

trên địa bàn huyện, trình Ủy ban nhân dân huyện trong Quý I/2021.  

- Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch, trong đó quán triệt tinh thần chủ động, tích cực, không 
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chủ quan, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên 

địa bàn.  

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Tiếp tục chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện các 

quy định phòng, chống dịch tại trường học, cơ sở giáo dục bảo đảm an toàn. 

5. Ban Chỉ huy Quân sự , Công an huyện, Trung tâm Y tế, Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan 

Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định cách ly tập trung, ngăn ngừa có hiệu 

quả việc lây nhiễm (nếu có ca bệnh) trong cơ sở cách ly tập trung. Ngăn chặn và 

xử lý kịp thời các đối tượng nhập cảnh trái phép đến địa bàn huyện. 

6. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao, Phòng Y tế, Trung 

tâm Y tế, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Tiếp tục thông tin, truyền thông về tình hình và các biện pháp phòng, 

chống dịch nhất là về thực hiện 5K, khuyến cáo chủ động khai báo y tế… trên 

tinh thần truyền thông vì lợi ích chung, đưa tin chính xác, hỗ trợ công tác phòng, 

chống dịch và không gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân 

dân huyện tại Văn bản này./.  
 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; (thực hiện) 

- Chủ tịch UBND huyện;  

- Các PCT UBND huyện; 

- Chánh VP HĐND & UBND huyện; 

- Các Phó CVP HĐND & UBND huyện; 

- Các Chuyên viên; 

- Lưu: VT, CVVX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Hà Thị Minh Quang   
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