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BANG CONG SAN VIT NAM
Tuyén Quang, ngày 24 tháng 8 nàm 2021

v cong tác trin khai các bin pháp
cap bach phOng, chOng djch

KInh gz.!'i: - Các dãng doàn, ban can si1 dàng,
- Các ban dàng Tinh üy,
- Các huyn üy, thành üy, dàng i:iy trirc thuc 1mb üy,
- Ban Thu6ng Tinh doàn.

Thrc hin Thông báo s 1 0-TB-TW ngày 24/8/2021 cüa Van phông Trung
ucing Dàng Thong báo ké't lun cia länh d4o chi chat v tInh hInh djch bnh Va
cOng tác trin khai các bin pháp cá'p bach phông, chng dich; Cong din hóa tOc
so 1102/CD-TTg ngày 23/8/202 1 cüa Thu ti.róng ChInh phi ye vic tang clt&ng các
bin phdp phông, chng djch COVID-19 trên toàn quc và các van bàn lãnh do,
chi do cüa Trung ucing, Thung trirc Tinh üy yêu câu các dâng doàn, ban can
sr dàng, các ban dàng Tinh üy, các huyên üy, thành üy, dàng fly trrc thuc Tinh
fly, Ban Thuô'ng vv Tinh doàn thirc hin t& rnt s ni dung sau:

1- To chfrc quán trit, trin khai thirc hin nghiêm tflc các van bàn lAnh dao, chi
dao cfla Trung uo1ig, Thu tuóng Chinh phfi, Ban Chi dao Quôc gia ye phông, chông
djch Covid-19, huóng dn cfla Bô Y t và các van bàn cüa Tinh üy, Uy ban nhãn dan
tinE v cong tac phông, chng dtch Covid-19 trong tinh hInh mri. T.p trung nguôn
h.rc chãm lo sfrc khOe, bào ye tInE mang cho nhân dan, d.t tInh mng, sfrc khOe cfla
ngithi dan len trên h&, tri.rc ht d chü dông, quyêt liêt, manE me t.rong to chfrc thirc
hiên giài pháp phOng, chng dich trên dia bàn theo thm quyn; kip thñ n.m bit, tháo
gä khó khän, vxóng mc phát sinh, dam bào n djnh di sOng cho nhãn dan và các
diu kin phic vi boat dng san xut kinh doanh trên da bàn tinh.
2- Tang ci.thng ho na cong tác tuyên truyn, nht là h thng thông tin cci
s& bào dam kip thôi, chinE xác, thl.rôT1g xuyên cung cp thông tin cho nguài dan ye
tmnh hInh và các biên pháp phOng, chng dich; phát huy vai trô cüa Mt trn To
quc, càc t chfrc chInh trj - xã hi tir tinE dn cci s& trong tuyên truyn vn dng,
huóng dn nguôi dan ch.p hành nghiêm các bin pháp phông, chông djch. Kp thôi
dông viên, khen thurng các t chfrc, cá ni-ian, nh.t là lirc luqng tuyên dãu tham gia
phông, chng djch, càc can bô, chiên s, ngui lam vic t?i các diem chOt lien ngành
ra vào tinh; xCr l nghiêm các tnrè'ng hcip vi ph?m, k Ca xfr 1 hinh sir theo quy dtnh
cfla pháp lu.t di vó'i mç1 hành vi khOng tuân thü, can trô, chOng di vic thrc hin
các quy dnh, bin pháp phông, chng djch cüa cci quan có th.m quyên.
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3- Huy dng ca he thng chInh frj t1r tinh dn Ca s& vào cuc manh me han,
quyt liêt han, tham gia tIch ciic vao cong tác phông, chng djch; tuyt dôi không
Ia là, chü quan, mt cãnh giác, nhAt là trong thai gian nghi 1 02/9/2021. Tp trung
chi do, th chirc các lirc lucrng, ca quan don vj thrc hin tht nhim vii bào dam an
ninh chInh trj, trt hr an toàn xã hôi, phông chng ti phm và các hành vi vi phm
pháp lut, có phucrng an chñ dông img phó vi các din bin phirc tp ye an ninh,
trt t1r trên dja bàn, tuyêt di không d bj dng, bAt ng; khOng dé các the 1irc thu
dich, phàn dng kIch dng, chOng phá Dãng, Nhà nuc, can trâ cong tác phông,
chông djch.
4- Thu&ng xuyên kim tra, giám sat cong tác phông, chng dch, giao trách
nhirn cho ngi.rôi dirng du cAp üy, chInh quyn các cap chju trách nhim ye cong tác
phông, chng djch, trong do gAn trách nhim trirc tip, thu?mg xuyên cho bI thtr,
tnr&ng thôn, t d ph trong cong tác quãn 1 nhân khAu, khai báo y t d& vói cong
d di, dn, v dja phucrng, nEAt là s v tir vüng djch, vüng nguy ca có djch theo
diing quy dnh; vi phuang châm "di tIrng ngö, go tirng nhà, rà tlrng ngu'ài"; chñ
dng xây dimg phuang an dam bào nhân luc, co sâ 4t chAt theo phucmg chârn "4 ti
ch&' d thi7rc hin các bin pháp phOng, chông djch theo diing clii do cüa Trung uung
Va cüa tinE.
5- Ban can sir dàng Uy ban nhân dan tinh chi do các co quan chirc nãng lien
quan, tri&n khai các giài pháp tiêm vAc - xin din rng, bào dam an toàn, di.iing dôi
tu9ng, nâng cao t' l tiêm vc xin phOng Covid-19; kiêm tra các ca si cách ly, co'
s& thu dung, châm soc diu trj ng1thi bnh và ngui nhim COVID-19, dam bâo d.y
dü ca s& vat chAt, trang thiêt bi, vat ttx và nhân hrc dáp ü'ng khi có diên biên phi'rc tp
v djch bnh xây ra trên da bàn. Triên khai thirc hin kp thai, hiu qua các chinE
sách h trq nguai lao dng, ngi.rai sü diing lao dng gp khó khán do d.i djch
COVID-19.
Rà soát, cAt giãm các khoãn clii thuäng xuyên, clii slr nghip có tmnh chAt du tix
dugc giao dr toan näm, nEAt là các khoàn clii chua that sir cn thit d b sung dir
phOng ngàn sách da phuo'ng; sCr d1ing tit kim qu dir phàng ngàn sách, qu dir tilt
tài chInh d ph1ic vi cho cOng tác phOng, chng dlch dam bào hiu qua, an toàn.
6- Ban Tuyên giáo Tinh uy chü tn, phéi hgp vai S& Thông tin và Truyên
thông t.p trung chi dao các cci quan báo chI trên da bàn lam tot cong tác thông tin,
tuyên tnuyn djnh huang du luan xã hi, thông tin chInh xác, dy dü, kp thai, dung
thirc t tInh hlnh, din bin djch Covid-19 trén cã nuO'c nói chung, dja bàn tinh
nói riêng d ngithi dan nAm chAc v tInh hInh djch bnE, gop phân cüng c nim
tin, xây drng quyêt tarn, t?o sir thông nEat cao trong cong tác phông, chông djch;
kjp thai ngãn ch.n, xir 1 các thông tin sai sir that, kich dng, gay tiêu crc; tránh khai
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thác dua tin môt chiu, thiu kiêm chirng gay tam i hoang mang trong nhân dan.
Thung xuyên theo döi, cp nht thông tin v din bin tInh hInh djch bnh, don
dc thirc hin vâ tng h9p các boat dng, kjp thi báo cáo Thuông trirc Tinh üy,
Ban Thizông vii Tinh üy theo quy dnh và din bin tInh hInh cüa dja phuang.
Nainhãn:
- Nhi.r trén,
- Các dng chi Tinh üy vien,
- Báo Tuyên Quarig,
- Dài phát thanh Truyên hInh tinh,
- D/c Chánh, PhO Chánh VPTU,
- Chuyên viên VPTU,
- Lmi Van phàng Tinh üy.
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