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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Tuyên Quang

Ngày 16 tháng 9 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tô Hoàng
Linh - Trưởng Ban Chỉ đạo đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 thành phố Tuyên Quang. Dự và chỉ đạo có các thành viên Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường,
Trạm trưởng Trạm Y tế các xã, phường.
Sau khi nghe báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố về công tác phòng, chống
dịch bệnh COVID-19, tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố và các
ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo, Trạm trưởng Trạm Y tế các xã,
phường tại cuộc họp.
Thời gian qua các cơ quan, đơn vị, các xã, phường trên địa bàn thành phố đã
tích cực triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 thực hiện nghiêm túc, có hiệu
quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của thành phố về phòng, chống dịch, đã
phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị và tạo nên hiệu ứng lan toả, huy động
toàn thể cộng đồng tích cực chung tay phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng tinh
thần chỉ đạo của Đảng và Chính phủ “chống dịch như chống giặc”. Thành phố đã triển
khai công tác tiêm phòng vắc xin COVID-19 đảm bảo an toàn, đúng đối tượng.
Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để tiếp tục thực hiện
tốt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, để bảo vệ thành quả Tuyên Quang là
"vùng xanh" trong phòng, chống dịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung cao độ,
quyết liệt, không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch, thực hiện
tốt các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid-19, bảo đảm thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch hiệu
quả, bảo đảm an toàn sức khỏe của nhân dân vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.
Chủ tịch UBND thành phố kết luận:
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
COVID-19, Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện nghiêm một số nội dung sau:
1.1. Các hoạt động, dịch vụ kinh doanh được phép hoạt động nhưng phải thực
hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định và một số
điều kiện hạn chế sau:
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- Các hoạt động thể thao (bóng chuyền hơi, dân vũ,…); bể bơi; sân bóng đá
cỏ nhân tạo; các phòng tập (gym, yoga); dịch vụ spa, massage; cơ sở cắt tóc,
gội đầu; cơ sở thẩm mỹ; các khu vui chơi cho trẻ em; các quán ăn, nhà hàng, cơ sở
kinh doanh dịch vụ ăn, uống, quán café; nhà hàng bia, quán bia, bia hơi được hoạt
động trở lại bình thường nhưng phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Thực hiện
đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, đẩy mạnh việc ứng dụng
khai báo y tế điện tử (Bluzone, QR-Code...), sổ sức khỏe điện tử trên các thiết bị di
động thông minh; thực hiện 5K; quét mã QR; thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn tại
cơ sở. Người đứng đầu các đơn vị, cơ sở kinh doanh dịch vụ phải chịu trách nhiệm
trước pháp luật về việc tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.
Lưu ý: Thời gian phục vụ của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống không
quá 21 giờ 30 phút hằng ngày; tuyệt đối không sử dụng vỉa hè để kinh doanh.
- Các hoạt động chính trị, xã hội, hội nghị, hội thảo cần thiết được phép tổ
chức. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm quyết định
việc tổ chức và quy mô tổ chức hoạt động, đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo
quy định.
- Các khu, điểm du lịch, khu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam, thắng cảnh
trên địa bàn thành phố, các khu vực (quảng trường, công viên hồ Tân Quang,…),
giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại địa điểm công cộng và thực
hiện nghiêm quy định 5K.
- Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và các hoạt động tập trung khác tại cơ
sở tín ngưỡng, tôn giáo; đám hiếu, hỷ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống
dịch và hạn chế số người tham dự.
1.2. Tiếp tục tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ
karaoke, quán bar, vũ trường cho đến khi có thông báo mới để đảm bảo yêu cầu
phòng chống dịch Covid-19.
2. Các cơ quan, đơn vị, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID19 thành phố theo chức năng, nhiệm vụ
- Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của
thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn; kịp thời
tham mưu, đề xuất UBND thành phố phối hợp với các sở, ngành của tỉnh triển khai
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID- 19 hiệu quả, phù hợp với diễn
biến tình hình.
- Thực hiện việc rà soát, lập danh sách đối tượng sẵn sàng thực hiện Chiến dịch
tiêm theo nội dung chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 2554/UBND-VX ngày
16/9/2021.
- Tiếp tục triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân
dân trên địa bàn triển khai ứng dụng các nền tảng công nghệ thông tin trong phòng,
chống dịch COVID-19 bảo đảm kịp thời, hiệu quả; đẩy mạnh việc ứng dụng khai
báo y tế điện tử (Bluzone, QR-Code...), sổ sức khỏe điện tử trên điện thoại thông
minh để đăng ký và tổ chức quản lý thông tin tiêm vắc xin phòng COVID-19 chặt
chẽ, khoa học.
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3. Trung tâm Y tế thành phố
- Rà soát danh sách đã đăng ký tiêm, xây dựng kế hoạch tiêm ngay khi có vắc
xin được phân bổ, cần cụ thể theo nhóm đối tượng/buổi tiêm và có danh sách đối
tượng tiêm theo đúng mẫu đã được cơ quan, các cấp có thẩm quyền phê duyệt để
đẩy lên hệ thống tiêm chủng ngay trước buổi tiêm (Cơ sở tiêm chủng chỉ thực hiện
tiêm cho các đơn vị đã lập danh sách theo đúng mẫu và đầy đủ thông tin).
- Làm tốt vai trò đầu mối tiếp cận các nguồn vắc xin từ Sở Y tế, quản lý chất
lượng vắc xin đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, tuyệt đối không để xảy
ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong việc sử dụng và phân phối vắc xin.
- Thực hiện phân bổ, kiểm soát chặt chẽ số lượng vắc xin cho các điểm tổ
chức tiêm phòng trên địa bàn phải đảm bảo đúng với danh sách người được tiêm
phòng theo danh sách đã ban hành; đảm bảo tiêm hết số lượng vắc-xin tránh để lãng
phí trong quá trình tiêm. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ
tịch UBND thành phố về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19.
- Chỉ đạo, hướng dẫn nhân viên y tế tham gia tiêm phòng COVID-19 thực
hiện khám sàng lọc đúng quy trình theo hướng dẫn của Bộ Y tế; cập nhật kịp thời
thông tin, số liệu tiêm vắc xin trên địa bàn thành phố lên hệ thống tiêm chủng.
- Đề nghị Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cấp giấy chứng nhận an toàn
tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho cán bộ, nhân viên y tế đã tham gia tập huấn.
4. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông va Thể thao thành phố tiếp tục đẩy mạnh
thông tin tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ
quan, lơ là, coi thường dịch bệnh; tự giác thực hiện thông điệp 5K và các biện pháp
phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
5. Ủy ban nhân dân các xã, phường
- Phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ
theo nội dung Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 23/7/2021 của UBND thành phố,
đảm bảo việc thực hiện giãn cách, tránh tập trung đông người tại các điểm tiêm.
- Bố trí đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất tại các cụm tiêm; phân công lực
lượng dân quân tự vệ, công an, nhân viên y tế, đoàn viên thanh niên hỗ trợ tại địa
điểm tiêm vắc xin để hỗ trợ phân luồng, điều phối, hướng dẫn người dân thực hiện
khai báo y tế, điền phiếu thông tin, kiểm tra đối chiếu danh sách người đến tiêm và
giám sát đảm bảo tuân thủ 5K theo quy định Bộ Y tế tại các điểm tiêm.
- Rà soát lại danh sách người đăng ký tiêm đảm bảo đúng đối tượng. Chủ động
bổ sung người đăng ký tiêm dự phòng (theo danh sách đã đăng ký) trong trường hợp
những người đã có tên trong danh sách tiêm theo thứ tự ưu tiên nhưng không bảo
đảm yêu cầu về sức khỏe, tuyệt đối không được tiêm phòng.
- Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống trên địa bàn thực hiện
nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, kinh doanh, đồng thời tăng cường kiểm
tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống
dịch, nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.
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- Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp để kiểm soát người ra, vào địa bàn
theo các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; thành viên Ban Chỉ đạo phòng,
chống COVID-19 thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường nghiêm túc
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần mỗi cơ quan, đơn
vị, xã, phường là “pháo đài”; mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực
lượng vũ trang và người dân là “chiến sĩ” trong phòng, chống dịch./.
Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- Ủy ban nhân dân tỉnh
- Thường trực Thành uỷ
(B/cáo);
- Thường trực HĐND thành phố
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- UBMTTQ và các TCCT-XHTP;
- Các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy;
- Các cơ quan, đơn vị thành phố;
- TV BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 TP;
- UBND các xã, phường;
- CVP, PCVP HĐND và UBND thành phố;
- Trang thông tin điện tử thành phố;
- Các Chuyên viên Văn phòng;
- Lưu: VT.
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