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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên  

tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn  

 

Ngày 24 tháng 8 năm 2021, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh 

Quang Tuyên chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc 

Kạn; đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ 

đạo đồng chủ trì cuộc họp. 

Sau khi nghe Sở Y tế báo cáo tình hình công tác phòng chống dịch Covid-19 

trên địa bàn tỉnh và ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương trong 

tỉnh tiếp tục tập trung cao độ, chủ động, quyết liệt và sâu sát hơn nữa trong công 

tác phòng chống dịch, siết chặt hơn nữa các biện pháp quản lý với phương châm 

"phòng ngừa và ngăn chặn từ xa, hạn chế tối đa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào 

địa bàn tỉnh", trong đó làm tốt một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các phương án, kế hoạch, văn bản chỉ đạo về 

phòng, chống dịch đã triển khai, nhất là Công văn số 5308/UBND-VXNV ngày 

13/8/2021, Công văn số 5340/UBND-VXNV ngày 16/8/2021, Công văn số 

5507/UBND-VXNV ngày 20/8/2021 và Công văn số 5517/UBND-VXNV ngày 

21/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Trong đó, tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các lực lượng phòng 

chống dịch cấp huyện, cấp xã (chính quyền, công an, quân đội, y tế…), thôn/tổ dân 

phố, tổ Covid cộng đồng, tổ tự quản về an ninh trật tự, tình nguyện viên, đoàn viên 

thanh niên… để kịp thời phát hiện người về từ tỉnh ngoài, nhất là về từ vùng có 

dịch, vùng đang thực hiện giãn cách và thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ, 

kiên quyết, theo đúng quy định; đồng thời giám sát thực hiện nghiêm phòng chống 

dịch đối với các hoạt động bốc xếp, vận chuyển hàng hóa trên địa bàn... 

2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan và các địa 

phương rà soát, đánh giá việc thực hiện các biện pháp đã chỉ đạo của Ủy ban nhân 

dân tỉnh, nhất là các khó khăn, vướng mắc, từ đó tham mưu, đề xuất việc sửa đổi 

hoặc điều chỉnh, bổ sung các biện pháp tổng thể để triển khai thực hiện đảm bảo 

theo phương châm chỉ đạo nêu trên.  

Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, UBND các huyện rà 

soát, tham mưu bố trí thêm các chốt kiểm soát y tế nếu cần thiết; hướng dẫn việc 

tổ chức hoạt động của các chốt đảm bảo việc kiểm soát người và phương tiện chặt 

chẽ hơn, hiệu quả hơn.  

3. Giao các Sở ngành liên quan chủ động phối hợp với Sở Y tế tham mưu 

thực hiện nhiệm vụ tại mục 2 nêu trên, trong đó: 

- Sở Giao thông vận tải chủ trì rà soát, xây dựng quy chế quản lý cụ thể trong 

quá trình vận chuyển hàng hóa đối với lái xe, phụ xe, người bốc xếp hàng hóa; 



việc quản lý đối với xe hợp đồng, xe taxi trong vận chuyển hành khách… nhằm 

đảm bảo hiệu quả phòng ngừa dịch bệnh. 

- Sở Công Thương chủ trì rà soát các mặt hàng và không gian kinh doanh, 

dịch vụ, trên cơ sở đó tham mưu quy định cụ thể việc quản lý và tổ chức hoạt động 

của các loại hình kinh doanh, dịch vụ phù hợp với tình hình phòng, chống dịch. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xem xét, đề xuất việc quản lý, tổ 

chức các hoạt động cộng đồng tập trung đông người (đám cưới, đám ma, hoạt 

động văn hóa, thể thao, tôn giáo, tín ngưỡng…), trong đó lưu ý hạn chế tối đa 

người ngoài tỉnh vào địa bàn tham gia các hoạt động trên nhằm phòng, tránh nguy 

cơ lây nhiễm dịch bệnh. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu việc quản lý các hoạt động đấu 

thầu trực tiếp và khảo sát đầu tư có tập trung đông người, trong đó lưu ý việc hạn 

chế số lượng và quản lý chặt chẽ người từ ngoài tỉnh vào địa bàn tỉnh tham gia các 

hoạt động này. 

4. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các Sở ngành liên quan và UBND 

các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị 

quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-

TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, 

đúng quy định, hiệu quả. 

5. Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Bắc Kạn, UBND các huyện, 

thành phố chỉ đạo, thực hiện đảm bảo vệ sinh, an toàn trường lớp học và thực hiện 

tốt các biện pháp phòng, chống dịch cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. 

6. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường hơn nữa về thời lượng, chất 

lượng và đa dạng về hình thức tuyên truyền phòng, chống dịch nhằm đảm bảo 

hiệu quả. 

7. Về đề nghị của UBND huyện Chợ Mới tại Công văn số 2069/UBND-VP 

ngày 24/8/2021: Giao Sở Y tế nghiên cứu, phối hợp với UBND huyện Chợ Mới để 

thống nhất thực hiện; đồng thời tham mưu trong văn bản chỉ đạo tổng thể theo 

nhiệm vụ đã giao tại mục 2 thông báo này. 

Với nội dung trên, UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương 

thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- LĐVP; 

- Lưu: VT, VXNV (V). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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