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Thirc hin Cong van s 1164-CV/BTGTU ngày 26/8/2022 cüa Ban Tuyên 
giáo Tinh üy v djnh hu'áng m5t sd nç5i dung tuyên truyn tháng 9/2022, Ban 
Tuyên giáo Dãng uy Khi các c quan va doanh nghip tinh djnh hrn5'ng mt s 
ni dung tuyên truyn trong tháng 9/2022, nhu sau: 

1- Mt s hoit dng ni bt trong khuôn kh L don nhn Bang ghi danh 
"Thirc hành Then cüa ngui Thy, Nüng, Thai a Vit Nam" vào danh sách Di san 
van hóa phi 4t th dai  din cüa nhân loi và L hi Thành Tuyên näm 2022. 

2- Mt s k& qua bi.rOc du sau hai nàm trin khai thirc hin Kt 1un s 
01 -KL/TW ngày 18/5/2021 cüa B ChInh trj v tip tVc  thirc hin Chi thj so 
05-CT/TW ngày 15/5/2016 cüa B ChInh trj khóa XII "Vê' ddy mgnh hQc tp 
và lam theo tu tethng, dao d&c, phong cách H GhI Minh" trên dja bàn tinh 
Tuyên Quang. 

3- Cong tác phOng chng djch (djch Covid- 19, vic tiêm vc xin phOng 
Covid- 19; bnh s& xut huyt; djch COrn A) và các giâi pháp phOng chng djch, 
bâo dam thuc, vt tu, ngun nhân 1%rc phic vi cong tác khám chia bnh cho 
Nhân dan. 

D nghj các chi, dáng b co s&, các doàn th Khi kjp thai lãnh dio trin 
khai dn can b, dãng vien, doàn viên, hi viên, ngizai lao dng cOa Co quan, 
don vj, doanh nghip. 

Noi nhân: 
- Nhu trên (thirc hin), 
- Ban Tuyên giáo Tinh üy (báo cáo), 
- Thrnmg trirc Dáng Oy Khôi (báo cáo), 
- Các Ban, Van phông Dãng üy Khôi, 
- Luu BTG Dáng u' Khôi. 





BE CUNG TA! LIEU 
D!NH HUNG MQT sO NO! DUNG TUYEN TRUYEN THANG 9 NAM 2022 

('Kern theo Cong van s 49-C V/BTG ngày 29/8/2022 cüa Ban Tuyên giáo DOng Oy  Khi 
cOc co' quan và doanh nghip tinh) 

1- Mt s hoit dng ni bt trong khuôn khô L don nhn Bang ghi 
danh "Thirc hành Then cüa ngtr Thy, Nñng, Thai ô Vit Nam" vào danh 
sách Di san van hóa phi vt the di din cüa nhân 1oi và Lê hi Thành Tuyên 
nãm 2022. 

Thông tin chung 

Tinh Tuyên Quang sé t chüc L don nhn Btng ghi danh" Thirc hành Then 
cüa ngithi Tày, Nüng, Thai Vit Nam" vào danh sách Di san van hóa phi 4t the 
d?i din cüa nhân loti và Lê hi Thành Tuyên näm 2022. 

L don nhn Bang ghi danh"Thirc hành Then cüa ngixYi Tày, Nüng, Thai 
Vit Nam" vào danh sách Di san van hóa phi vt the d?i  din cüa nhân loti nhàm 
ton vinh di san van hóa phi vQtt the "Thirc hành Then cüa ngu?i Tày, Nüng, Thai 
Vit Nam" dixçc UNESCO ghi danh vào danh sách di san van hóa phi 4t the dai 
din cüa nhân loi; khãng djnh bàn sac van hóa phong phi cüa cong dông các dan 
tc Vit Nam nói chung, các dan tc Tày, Nüng, Thai nói riêng. Dông thai tuyên 
truyên, quãng bá sâu rng ye giá trj cña di san và nghia cüa vic UNESCO ghi 
danh "Thirc hành Then cüa ngithi Tày, Nüng, Thai a Vit Nam" vào danh sách di 
san van hóa phi vt the d?i  din cüa nhan loti. Gàn tuyên truyên, quáng bá di san vâi 
quâng bá tiêm nàng, the mnh phát triên du ljch cüa môi dja phuang có di san Then. 

L hi Thành Tuyên là mt l hi Trung thu ht sirc dc dáo và riêng có cña 
tinh Tuyên Quang, diiçc cac cháu thiêu nhi và nhân dan cüa tinh cüng dông dáo du 
khách gân xa mong dçyi hang nãm. Den vai Lé hi Thành Tuyên, du khách duçic 
dam mInh trong bâu không khI náo nüc, rn rang cüa tiêng trông, tiêng nhc vth 
nhüTlg diu dan vu truyên thông diic biêu diên bâi nhu'ng nam thanh, nr tO trong 
nhu'ng b trang phiic dan tc day màu sac cOa 22 dan tc anh em cOa mien dat xir 
Tuyên xinh dçp, men khách. Lê hi Thành Tuyên dã duçc sách K' 1iic Guiness 
Viêt Nam xác nhân là L hi có nhiêu mô hInh den Trung thu dc dáo, lan nhât 
Vit Nam. 

L don nhn Btng ghi danh "Thirc hành Then cOa ngiiai Tày, NOng, Thai 
Viêt Nam" vào danh sách Di san van hóa phi vat the dai diên cOa nhân loai và khai 
mic Lé hi Thành Tuyên nãrn 2022 duçc to chOc vào 20 gia, ngày 03/9/2022 (tic 
thir bay, ngày 08/8 Am ljch) tai  Quàng tnrmg Nguyen Tat Thành, thành phô 
Tuyên Quang, tinh Tuyên Quang; duqc truyen hInh trirc tiêp trên kênh VTV1 - Dài 
Truyên hInh Vit Nam), Dài Phát thanh và Truyen hInh Tuyên Quang (TTV), Báo 
Tuyên Quang din ttr và mt sO Dài truyên hInh cac dja phuang trong cã nuac. 

Trong djp rniy tInh to chtrc rat nh/eu hoyt dng viii ho4,  the thao vi du lich: 
1. H5i nghf truyn thong, gió'i thiéu, quáng bá v L' hç31 Thành Tuyên và các 

hogt d$ng trong khuón khO Lê h5i tgi thành phO HO ChI Minh. 

2. To chz'c giái dua xe dQp tinh Tuyên Quang ma rang "Hành trinh ye Tan 
Trào - Thñ do Kháng chiên" nàm 2022. 
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3. Lé don nh2n Bcng ghi danh "Thy'c hành Then cña ngw&i Tày, NIing, Thai 
& Vit Nam" vào danh sách Di san van hóa phi v2t the dgi din cia nhán logi và 
Khai mgc Lê h5i Thành Tuyên nám 2022. 

- Thii gian: 20h00 ngày 03/9/2022 (Th& bay, ngày 08/8/2022 Am ljch,). 

- Dja diem: Quãng tnrng Nguyn Tat Thành, thành ph Tuyên Quang, tinh 
Tuyên Quang. 

Hin nay Tuyên Quang dã xay drng chiiang trInh chi tit, dang pMi hçip vâi 
11 tinh xay dmg chixcmg trInh ngh thut ti buôi L; gri van ban dê nghj cam kêt 
ban quyên ye hInh ânh, video clip theo yêu câu cüa Dài THVN; van ban gui 11 
tinh ye phôi hçrp tham gia cac hoat d)ng tai  Lê don Bang cüa UNESCO. Hoàn 
thành các bài phát biêu ti buôi Lê báo cáo UBND tinh. 

4. Dêm h5i Thành Tuyên. 

- Thai gian: 20h00 ngày 04/9/2022 (Thi' bay, ngày 09/8/2022 Am i/c/i,). 

- Dja dim: Quáng tri.rang Nguyn Tt Thành, thành ph Tuyên Quang. 

- Chü d: "Lung Iinh sic màu dêm hi Thành Tuyên". 

Thành ph dã trin xây dmg k hoich, dâ CO 15/15 xä phizâng dä trin 
khai các ni dung lam mô hInh den trung thu va các hoat dng tham gia L don 
nhn Bang vá Lê hi Thành Tuyên näm 2022 den các thôn, xóm, to dan phô. Các 
xã, phir?mg thành 1p Ban To chüc cuc thi mô hInh den trung thu cap xâ, 
phiiang dê 1ra ch9n các mô hInh dçp, mâi, khOng trüng l.p tham gia cuc thi mO 
hInh den trung thu cap thành phô. Den nay có 96 thôn, xóm, to dan phô dang k 
lam mô hInh. 

5. Hi ngh/ Xzc tiê'n du tu' du ljch 11 tin/i tham gia LI don nhn Bang ghi 
danh "Thy'c hành Then cüa ngu'&i Tày, Nithg, Thai a Vit Nam" vào danh sách Di 
san van hOa phi vt the dgi din cia nhán logi. 

- Th?ñ gian: 08h00 ngày 04/9/2022 (Thir bay, ngày 09/8/2022 Am ljch). 

- Dja dim: Di,r kin tai  Hi trumg VTnh Lc, Khách san  MixO'ng Thanh, 
thành phô Tuyên Quang. 

6. Lien hoan van hoa cac dan t5c tinh Tuyên Quang nám 2022, gm các 
ni dung: Trwng bay khOng gian van hoa; TrInh dién trIch dogn nghi thjc, lé 
hç5i van hoá, Lien hoan ngh thuat quán chüng; Triên lam anh "Sac màu van 
hoa cac dan tç5c Tuyên Quang"gän vâi to chá'c vông chung kháo Cuóc thi 
"Ngwài dçp Xi Tuyên ". 

- Thai gian: Ngày 26-27/8/2022 (Thi' bay, ngày 29/7 - 01/8/2 022 Am ljch,). 

- Dja dim: Tai  huyn Na Hang. 

7. Ghung ke't Cu5c thi "Ngw&i dçp X& Tuyên ". 
- Thai gian: 20h00 ngày 10/9/2022 ('T/'n bay, ngày 15/8 Am i/c/i,). 

- Dja dim tai  san kh.0 ni H cong viên cay xanh thành Ph Tuyên Quang. 

Tham gia Cuc thi có 91 thI sinh, hin nay dâ Ban t chüc dã tt chüc xong 
vOng sa kháo, 1?a  ch9n 35 thI sinh tham gia các hoat dng quáng bá du ljch cüa 
tinh tai  huyn Na hang, Lam BInh. Các thI sinh dang tIch circ chuân bj dir thi vOng 
chung khão to chüc ngày 27/8 tai  huyn Na Hang. 
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8. Vông chung kháo và tang ké't, trao giái cu(5c thi "Tim hku di tIch ljch th 
cách mgng trên dja bàn tinh Tuyên Quang" và Cuôc thi "Anh dçp du ljch Tuyên 
Quang nám 2022 ". 

- Thai gian: Tu 08h00, ngày 07/9/2022. 

- Dja diem: Thành ph Tuyên Quang. 

9. Chu'ong trInh "Trung bay, gió'i thiu m thyr các dan t5c tinh Tuyên Quang" 
và Lê h5i bia Ha Nç5i nám 2022. 

- Thi gian: Tü ngày 02-04/9/2022. 

- Dja dim: San Trung tam Van hóa - Th thao, thanh thiêu nhi tinh. 

10. H3i chçi Thwo'ng mgi - Du ljch tinh Tuyên Quang nám 2022. 

- Thii gian: Tü ngây 01-08/9/2022. 

- Dja diem: Quãng tnrng thành ph Tuyên Quang. 

- Hin tai  có 176/248 gian hang dâ Co dàng k tham gia. Trong do có, 28 
gian cüa Trung tam Xüc tiên Thuorng mi - Du ljch các tinh, thành; 28 gian cüa các 
huyn, thành phô; 12 gian cüa Trung tam Xüc tiên dâu tu tinh, Sy Cong Thuang, 
Hi Nông dan; 108 gian cüa các doanh nghip các tinh, thành phô. 

11. Chwong trinh lien k&, hcrp tác phát trkn du ljch tinh Tuyên Quang. 

- Thii gian: Tü ngày 0 1-04/9/2022. 

- Dja dim: Tinh Tuyên Quang. 

12. Td ch&c giái Bong bàn các Câu lgc b5 tinh Tuyên Quang ma r5ng nàm 
2022 và Giái qudn vçrt các cáu lgc b5 tinh Tuyên Quang ma rç3ng nám 2022. 

Thñ gian: Tü ngày 01/9 - 04/9/2022 tai  thành ph Tuyên Quang. 

13. Hoat dng hithng &ng cza các huyn, thànhph 

- Huyn Yen Sm: Ngày hi Van boa - Th thao và Du ljch, hi ch Thuo'ng 
mti và Dém hi Trung thu näm 2022. 

- Huyn Ham Yen: Lien hoan van ngh qun chüng - thông tin tuyên truyn 
huyn Ham Yen näm 2022. 

- Các huyn Na Hang, Lam BInh, Sin Duang t chüc các hot dng van 
boa, the thao, du ljch sôi nôi, hap dan humg 1mg L don nhn và Lê hi ph1ic viii 
nhân dan và du khách t.i dja phucmg. 

A A A . , A .X . • A 2- M9t so ket qua btro'c dau sau 02 nam trien khai thirc hiçn Ket iuin so 
01-KL/TW cüa B ChInh trj trên dla  bàn tinh 

Ban Thuing vi Tinh üy, Ban Chp hành Dáng b tinh lira ch9n ni dung 
h9c tp và lam theo tu tuâng, d.o due, phong cách Ho ChI Minh giai dotn 2021-
2025 là: "Phát huy truyên thông quê huvng cách mgng, j2 chI 4i'  lyc, tr cithng, xáy 
dirng tinh Tuyên Quang có nên hành chInh hogt dng hiêu lu'c, hiu quá, môi 
tru'&ng xanh - sgch - dçp; kinh té phát triên nhanh, ben vüng ". 10/10 huyn üy, 
thành üy, dãng Uy tr1rc thuc TiIIh üy dà xác djnh ni dung h9c tp và lam theo tu 
tithng, dao  dire, phong cách Ho ChI Minh giai don 202 1-2025. Các chi b, dâng 
b c s da dang k 3.523 vic lam theo cüa tp the (dat t 1 100%). 
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Trién khai xáy drng mô hInh tiêu biu bwóc dcu dgt ké't qua tIch cwc. 10/10 
huyn üy, thành üy, dáng üy thirc thuc Tinhüy dâ 1ira ch9n xây dirng 12 mô hInh 
tiêu biêu. Tti ci sâ, có 23 6/249 dâng bO Co si dã triên khai xây drng 243 mô hInh, 
dt 94,77%; 109 chi b co s&, duói co sâ xây dimg 114 mô hInh; 17 co quan cap 
huyn xây dirng mô hInh. Mt trn To quôc và các to chüc chInh trj - xä hi cap 
huyn, cap co sâ triên khai xây dirng 40 mô hInh tiêu biêu ye phát triên kinh té - xà 
hOi, xây drng nông thôn mäi... 

Các hogt dç5ng giáo dyc truyn thong cách mgng dwçc trkn khai vài nhiu 
hogt dç3ng sôi nói, j nghia, lan tóa. TInh den tháng 7/2022, toàn tinh to chirc trên 
1.500 Lé báo cong dâng Bác, trên 2.000 chuong trInh hành trInh ye nguôn, kt ntp 
Dâng - Doàn - Hi - Di tai  Khu di tIch ljch sü Quôc gia dc bit Tan Trào, Khu di 
tIch Quôc gia dc bit Kim BInh. To chirc trên 13.500 buOi sinh boat chi b chuyên 
dê, sinh hot chi doàn, chi hi thâo lun, tim hieu ye than the, sir nghip cách mng 
cüa Bác, gän vâi chuyên dê näm 2022 và dçt sinh boat  chInh trj, tu tithng ye ni 
dung tác phâm "Met so van dê ye 1 1un và thirc tiên ye chü nghTa xã hi và con 
&rmg di len chü nghia xã hi Vit Nam" cüa Tong BI thi.r Nguyn Phü Trçng. 

Can ho, dáng viên, cong ch&c, viên ch&c, doàn viên, hi viên nghiêm tüc 
thirc hin trách nhim nêu gwcng trong hQc tp và lam theo tic twang, dgo dic, 
phong cách HO ChI Minh. Các cap üy, to chIrc dáng xay dirng kê hoach h9c tp và 
lam theo tu ti.thng, dao  düc, phong cách Ho ChI Minh cüa t.p the; có 50.76 1 dãng 
viên dang cong tác, sinh boat  dã xay dirng kê hoach  cá nhân và dang k vic lam 
theo Bác. Các cap Uy, tO chirc dãng dâ nghiêm tüc tO chirc các dqt sinh hoat  chInh 
trj sâu rng ye xây chmg Dãng và h thông chInh trj, tr9ng tam là to chirc nghiên 
ciru, hçc tap, quán trit và triên khai thirc hin Kêt lun, Quy djnh cüa Hi nghj lan 
thu ti.r Ban Chap hành Trung uong Dãng (khóa XIII) va to chüc dqt sinh hoat chInh 
trj ye xây dmg, chinh don Dãng yà h thOng chInh trj, vi chü d "Ty' soi, tr 
sü'a", tp trung trong các buôi sinb boat chi b dê thão 1un, kiêm diem tir phe binh 
và phe binh. Tmnh den ngày 25/6/2022, có 3.141 chi, dãng b trong Dãng b tinh dã 
to chüc sinh boat  chi b "tij soi, tirsüa" (dat tren 95%), yâj 50.186 can b, dâng 
yjen (dat 93,2%). Trien khai có hiu qua dt sinh boat chInh trj, tu tu&ng ye nôj 
dung tác phâm "M5t so van dé lj lun và thy'c tien ye chi nghia xä hi và con 
du'&ng di len chi nghia xâ h5i 0' Vit Nam" cüa Tong Bi thu Nguyen Phü Trng. 

Cong tác tuyên truyn v tic twang, dgo d&c, phong cách H ChI Minh 
dwcrc day mgnh, thiêt thrc, hiu qua. Ban Tuyen giáo Tinh üy thithng xuyên djnh 
hurng ni dung hoat dng cüa CáC co quan báo chI, truyên thông, yän boa cüa 
tinh day manh  cOng tác tuyen truyen thirc hin Ket luân sO 01 -KL/TW yà Chuyên 
d toàn khóa, chuyen d näm 2022; thirc hin däng tãi ni dung Ket lu.n, chuyên 
de tren Cong thông tin din tu Dãng b tinh, Báo Tuyen Quang, Dài Phát thanh 
và Truyen hInh tinh, phiic yu yjéc nghiên c1ru, h9c tp và lam theo cüa can b, 
dãng yin yà Nhândân. Duy trI chuyên miic "hQc tp và lam theo tic twang, dao 
di'c, phong cách HO ChI Minh" trên Báo Tuyen Quang, Dài Phát thanh và Truyen 
hinh tinh, Bàn tin thông báo ni b cOa Ban Tuyen giáo Tinh üy d bieu dtxong, 
phãn ánh guong ngu?i tot, yjéc tot tren các 1mb yuc cüa d,i sOng xà hi, Fanpage 
"Ngthi Tuyen Quang" cüa Ban Chi dao  35 tinh Tuyên Quang tIch circ tuyên 
truyên ye tu tuâng, dao  düc, phong cách HO ChI Minh dã tao  hiu qua tIch circ 
trong cong tác tuyên truyen. 
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Thyv hin nghiêm thc sinh hogt chi b5 chuyên d gan vái hQc tp và lam theo 
tu' tu'ó'ng, dçio d&c, phong each Ho ChI Minh. Trong 11am 2021 và 6 tháng dâu näm 
2022, các chi b dâ to chi'rc trén 12.500 krçit sinh hoit chi b chuyén dé gän vâi hçc 
tp và lam theo Bác. Qua do gop phân nâng cao chat luçmg sinh hoat chi b; can b, 
dàng viên hiêu sâu sac them ye giá trj, nghTa to lan cüa hi ttxâng, do düc, phong 
each Ho ChI Minh; nâng cao thüc tu duO'ng, rén 1uyn, h9c ttp, lam theo tam 
gucng dao  due Bác Ho; gop phân xây dirng chi b trong sach,  vrng  math. 

CMI lu'Qng, hiu qua vic nghiên ciu, giángdgy, hQc tap, vn dyng và phát 
triên sang tgo chj nghia Mac - Lenin, tu' twang HO ChI Minh du'crc náng len. Các 
cap bce phô thông dixa ni dung hçc tp và lam theo tu tuOng, dao  dirc, phong cách 
Ho ChI Minh vào giâng dy cho hçc sinh vâi hInh thtrc phong phO, phU hcip, hiu 
qua. Ni dung Kêt 1un so 01-KL/TW, chuyên dê toàn khóa, chuyên dê näm 2022 
dirçc dua vào chuong trInh dào tao,  bOi duong cho can b, dáng viên, hc viên 
TruO'ng ChInh trj tinh, trung tam chInh trj huyn, thành phô; ehuo'ng trInh bôi 
duoT1g chInh trj he cho di ngU giáo viên, giãng viên, Tuân sinh hoat  chinh trj dâu 
khóa cho hc sinh, sinh viên; chiwng trInh bôi durng chInh trj he cho di ngü can 
b quãn 1, giáo viên trên dja bàn tinh... 

Các cp b doàn trong tinh duy trI trên 2.181 tü sách hc tp và lam theo 
Bác; thirc hin có hiu qua mô hInh "Mi tuân mt câu ehuyn dçp, mt cuôn sach 
hay, mt tam glRmg sang". Xây dirng, thi/c hin 317 mô hInh "Tü sách Bác Ho 
ucim mâm tn thrc" tai  các tru&ng tiêu hpc, trung he co sâ, trung hçc phô thông 
trên dja bàn tinh. Dàng tài, chia sé trén 10.5 89 krçit tin, bài ye tu tu&ng, dao  düc, 
phong cách Ho ChI Minh va kêt qua th?c hin Kêt lun sO 01 trên website, trang 
mng xã hi do Doàn - Hi - Di quán 1; triên khai mO hInh "Nh.t k din tü 
thanh niên lam theo lai Bác"... 

Vic so' ke't, dánh giá ké't qua thrc hin Ké't lun s O1-KL/TW dwo'c trkn 
khainghiêm tác, chat lwctng, lan tóa. Các huyn, thành üy, dãng üy trirc thuc Tinh 
üy tO chüc hi nghj dánh giá 01 nam triên khai thrc hin Kt 1un sO 01 -KL/TW, 
gan vai to chüc Lê báo cOng dâng Bác gän vâi biêu throng khen thu&ng dien hInh 
tiéu biêu trong hc tp và lam theo tix ti.thng, dao  due, phong each Ho ChI Minh; 
tai các hi nghi va Lê báo cong dâng Bác, dã biêu duong, khen thuâng 487 tp the, 
cá nhân tiêu biêu có thành tIch xuât sac trong hçc tp và lam theo hi tuO'ng, dao 
due, phong each Ho ChI Minh, giai doan 2021-2022. 

COng tác kim fra, giám sat thy'c hin Kit lun s O1/KL/TW gn vài thy'c 
hin các nghj quyêt Trung u'o'ng ye xdy dy'ng, chinh dOn Dang dwQ'c chz frQng. Các 
cap üy, to chüc dãng dua ni dung kiêm tra, giam sat vic thijc hin Kêt lun sO 
01, Nghj quyet Trung uang 4 khóa (XI, XII) và các quy djnh nêu guong vào 
chixong trInh kiêm tra, giám sat hang näm, toàn khóa gAn vói cOng tác phông, 
chOng tham nhüng và nhng biéu hin suy thoái ye tu uthng chInh trj, dao  due, lOi 
song trong can b, dàng viên; trách thim nêu guong cüa can b, dâng viên, nhât 
là nguôi dung dâu và can b lath dao  quãn l các cap. 

Trin khai chuyên d nam 2022 buâc d.0 mang li hiu qua: Dntháng 
8/2022, sau 3 tháng triên khai chuyên dê nam 2022, tiep tic có sir chuyên biên tIch 
circ trong then thüc và hành dtng cüa các cap Uy, chInh quyên, co quan, don vj 
trong tinh. Các thim vii, giái pháp ye cài each thu tiic hành chInh dê ra trong 
chuyen de duçic triên khai phat huy hiu qua. TInh my ké t& ngày 15/12/202 1 den 
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ngày 14/6/2022, toàn tinh tiép nhn 252.045 ho so, trong do dã giãi quy& 247.347 
ho so (truOc và dung hn 246.425 ho so, dt 99,62%), dang giãi quyêt 4.698 ho so. 
100% Co quan, don vj dA thirc hin nghiêm quy djnh ye vic cong khai dja chi tip 
nhn phãn ánh, kiên nghj ye quy djnh hành chInh ti tri sâ lam vic, trên Cong 
thông tin din ti:r cüa tinh dé tiêp thin phân ánh, kiên nghj cüa cá nhân, to chüc ye 
quy djnh hành chInh theo quy djnh. 

3- Cong tác phông, chng djch bnh Va CáC giãi pháp phông, chông djch, 
dam bão thuôc, vt tir, nguôn nhân hrc ph.c vti cong tác khám chü'a bnh cho 
Nhân dan trên d!a  bàn tinh. 

3.1. Cong the phông, cIzng djc/z bnI, Coi'id-19 i'à cac giái p/zap plzông, 
chông djch bnh. 

3.1.1. Cong tác phOng, chng djch Covid-19 

Trong thii gian qua, duOi sir chi do quyt 1it, dng b cüa Tinh u, U ban 
nhân dan tinh, Ban Chi do phông, chOng djch Covid-19 cüa tinh, sr no lijc cüa 
ngành y té, cUa các cap ui', chInh quyên, tO chirc chInh trj - xã hi và sir dông lông 
cüa Nhân dan, cong tác phông, chông djch Covid- 19 trên dja bàn tinh duc triên 
khai nghiêm tüc, chat chë, hiu qua và dat  duqc nhüng kêt qua tIch clrc, gop phân 
kiêm soát tot djch bnh, tao  diêu kin dê phiic hOi và phát triên kinh tê - xà hi. 

TInh dn ngày 21/8/2022, din bin tInh hInh djch Covid-19 trên dja bàn 
tinh nhii sau: 

- V s ca mc mi trung bInh tü 10 - 20 calngày, cO xu hrnrng gia tang 
trong nhUng ngày gân day. 

- V cOng tác thu dung diu tn: Trén dja bàn toàn tinh ghi thn 158.888 
tru'ô'ng hçip diiong tInh vri SARS-CoV-2; dã diêu trj khOi cho 158.679 bnh than, 
dang tiêp tic diêu trj cho 190 bnh nhân. 

- V cong tác xét nghim: dã tin hành ly 484.584 mu xét nghirn bang k 
thut Realtime - PCR và test nhanh 2 lan diiong tInh, kêt qua 158.888 mâu di..rang 
tInh, 325.696 mu am tInh. 

- V cOng tác tiêm vc xin phông Covid-19: tng s liu dã tiêm là 1.975.628 
müi tiêm; trong do: müi 01: 690.064 nguii; MUi 02: 646.764 nguñ; MQi 03: 
452.294 ngithi; müi 04: 107.474 ngii?ii. 

+ Tiem cho ngi.thi tr 18 tuôi tth len: t' l tiêm müi 1 là 99,9% (5 13.336 
ngiRñ con 5.965 nguäi chOng chi djnh chua tiem); tiêm dU 2 müi là 99,4% 
(5 14.830 ngizäi); sO ngiRii duçic tiem bO sung dê hoàn thành lieu co bàn là 79.032; 
T 1 tiêm müi 03 là 80,9% (414.471 ngi.thi); sO ngithi tiêm müi 04: 107.474 nguYi 
(dat 63% theo K hoach so i 13/KH-LJBND tinh). 

+ Tiêm cho tré tü 12 dn duâi 18 tui: s tiém 01 mi:ii là 78.986 tré (dat 
99,9%), so tiêm dü 02 müi là 78.303 tré (dat 99,1%), so tré tiêm müi 3 là 37.823 tré 
(dat 47,9%). 

+ Tiêm cho tré tir 05 dn duâi 12 tui: s6 tré tiêm müi 01 là 97.742 tré dat 
87,2%, sO tré tiêm müi 2 là 53.631 tré dat  47,9%, hin chi.ia xãy ra tru&ng hçip tai 
biên nng dn den t1r vong. 

+ S Vc xin phOng Covid-19 hin cOn tai  tinh là 108.952 liu d trin khai 
tiêm cho ngiiñ dan trong thñ gian tâi. 
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3.1.2. Giáiphápphông, chng djch Covid-19 trong th&i gian tiêp theo 

- Tip t1ic quán trit, trin khai th%rc hin nghiêm tüc, hiu qua các chi dao 
cüa Trung rnmg, Ban chi dao  quôc gia ye phông, chông djch Covid-19, huàng dan 
cüa BO Y tê, chi dao  cüa tinh ye cong tác phông, chông djch Covid-19, nhât là nhât 
là Ngh quyêt so 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 cüa ChInh phü ye churing trInh 
phông, chông djch covid-19, Cong din so 664/CD-TTg ngày 25/7/2022 cüa Thu 
tithng ChInh phü ye tang cwàng cong tác tiêm vãc xinphOng Covid-19. 

- Nrn chic din bin tInh djch bnh, nht là các bin th mâi cüa virut 
SARS-CoV-2 de có bin pháp phOng ngüa, ngän chin kjp thyi, hiu qua. Chu dng 
xây dirng kjch bàn, phuong an üng phó và triên khai dáp 1mg vâi mi tInh huOng 
có the xãy ra. 

- D.y nhanh tin d tiêm v&c xin phông Covid- 19 theo tinh thin chi dao  cüa 
ChInh phü, Thu tthng ChInh phü, hucng dan cüa Bt Y tê. Phân dâu dat  chi tiêu kê 
hoach tiêm väc xin phông Covid- 19 cüa tinh dâ dê ra trong th?ii gian sam nhât, dc 
bit trong bôi cành tinh sap to chlrc nhiêu sir kin, lê hi quan trong. 

- Tang cixäng chi dao,  kim tra, giám sat cong tác phông chng cac djch 
bnh Covid-19; chuân bj day dli 4t tu, thiêt bj, phuong tin phông, chông djch; 
sn sang các phuang an ngän chn djch do Covid-19 tái büng phát trên dja bàn tinh 
và lay lan trong cong dông. 

3.2. Cong tácphbng, chfng m3t s djch bnh. 

3.2.1. Phông, chng bnh St xu& huyé't 

S& xut huyt là bnh truyn nhim c.p tInh, có th gay thành djch do virut 
dengue gay ra. Bnh lay lan do mui van dot nguai bnh nhim virut sau do truyên 
bnh cho nguai lành qua vet dot. Den nay, bnh sot xuât huyêt chua có väc xin 
phOng bnh và chua cO thuôc diêu trj dc hiu, bin pháp phông bnh chü yêu và 
hiu qua nhât là diet mui, diet lang quäng/b9 gy và phOng muôi dot. 

Truâc din bin tInh hInh djch S& xut huyt có chiu huóng gia tang trong 
nhitng tháng gân dâyti nhiêu tinh, thành phô trong cá nuóc, nhat là vic xuât hin 
cac ca bênh a môt so dia phuang trên dia ban trnh Tai dia ban trnh Tuyên Quang, 
kê tlr ngày 21/7/2022 bat dâu xuât hin râi rác các ca bnh Sot xuât huyêt; tInh tOi 
ngày 12 tháng 8 nam 2022 có 40 trithng hqp mac bnh. Trong do Thành phô Tuyên 
Quang (39 ca), Yen San (01 ca), chua có tnrO'ng hçip xuât hin các biên chlrng nng, 
tlr vong. Các ca mac tp trung nhiêu tai  mt so xã, phiRing nhu: Phuing Tan Quang 
(23 ca), phi.rang Hung Thành (04 ca), Mirth Xuân (03 ca), Phan Thiêt (03 ca), 
NOng Tiên (02 ca)... Hin tai  các ca bnh dã dixçc cách ly, diêu tritai  ca sâ y tê, 
hiên chua cO biên chlrng, ti:r vong. So ca da diêu trj khOi: 36 Ca, so ca hin dang 
diêu trj: 04 Ca. Tinh da chi dao  ngành y tê triên khai thirc hin các bin pháp 
phOng, chông djch; tang cuang cong tác truyên thông; t.p trung trien khai các hoat 
dng giám sat ca bnh, giám sat xli l các 0 djch, chuân bj day du ca sa 4t chat, 
thuôc, 4t tu y tê dê thu dung diêu trj kjp thai cho bnh nhân. 

Hin nay thai tit dang vào müa mua, thai gian cao dim müa djch (tlr tháng 
7 de tháng 11 hang nam). Do 4y, theo nhn djnh elm ngành y tê, tInh hInh djch 
Sot xuât huyêt tai  tinh van cOn nhng diên biên rat phüc tap. 
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D bão v sue khóe cho bàn than, gia dInh và mi nguYi xung quanh, 
ngithi dan can thirc hin các bin pháp phông bnh do ngành y té khuyên cáo, cii 
the nhix sau: 

: Kim tra, phát hin và diet  lang quäng trong các diing c11 chüa nuOc sinh 
hoat bang cách thithng xuyên thau rira, dy nap kin be và các vt diing chira nizâc, 
thâ cá dé tiêu diet lang quäng. 

- Thi.r&ng xuyên thay nuóc CáC 19 hoa, thã rnui hoc boa chit diet b9 gy 
vào bat nixóc ké chân chn, be cành, hon non b, khay ni.thc thai tü lnh... 

- Loü bô các vt 1iu ph thai, hc nuâc tir nhiên, 1t up các 4t dvng  có th 
chüa nithc không s1r dicing, dé không cho rnui dé tr1rng. 

- Ngü man phông mui d& ngay cà ban ngày, rnc qun áø dài tay, dung 
bInh xjt rnuôi, huong rnuôi, kern xua muôi, vqt din mui... dé diet mui và phông 
muôi dot. 

- TIch CITC phi hcip vth ngành y t trong các chin djch diet bç gy/lang 
quäng và các dçit phun hóa chat phông, chông djch. 

- Khi bj s& dn ngay Co sâ y t d duqc khám và tu vAn diu trj. Không tir 
diêu trj tii nhà. 

3.2.2. Phông, chng djch cim 

Beth cüm müa là bnh truyn nhim cAp tInh vài biu hin s&, dau dAu, thu 
co, mt mói, so miii, dau hçng và ho. Tác nhân gay bnh chü yêu do các chüng 
virut cüm A(H3N2), cüm A(H1N1), cüm B và cüm C. Bnh có khã näng lay nhiêm 
rat cao, qua duing ho hap, qua các gi9t thO ni.thc bçt hay djch tiêt miii hçng do hat 
hoi, ho khac. Thông thithng bnh din biên nhç và hôi phitc trong vOng 2-7 ngày, 
nhixng dôi vâi tré em, nguOi lan tuôi, dtc bit là ngithi có bnh man tinh ye tim 
phôi, then, bnh chuyên hóa, thiêu máu ho,c suy giàm mien djch ... thI bnh có the 
din biên nng hon, dê bj biên chirng và có the dan den ta vong. 

Tü dAu narn 2022 dn nay, trên dja bàn toàn tinh ghi nhn 2.036 trumg hçip 
mac cum miia, chua ghi nhn tnthng hcip nào mac cñm A (H5N1). So ca mac nhiêu 
vào các tháng 2, 4, 7 (khoãng trén 300 ca môi tháng). Truac din biên phüc tp cüa 
bnh cüm miia, Uy ban nhân dan tinh dã chi do ngành y té tang cung cong tác 
truyên thông, giám sat chü dng, tich circ thçrc hin các bin pháp phOng, chông và 
hn ché den müc thâp nhât so ca mac, không dê xáy ra tü vong; tang cuang khâ 
näng cung üng thuôc diêu trj, sinh pham chân doán xét nghirn c1irn miia, dc bit 
là test nhanh xét nghim cüm miia; dam bão guii on djnh giá thuôc diêu trj, các trang 
thiêt bj y te xét nghim, phOng chông djch cüm miia, dc bit là test nhanh xét 
nghim cüm miia; tang ci.thng thanh tra, kiém tra hoat kinh doanh thuOc, trang thiêt 
bj y tê ti các co sa kinh doanh theo quy djnh... 

D chü dng phông cMng cUrn miia, nguai dan cAn thrc hin t& cac khuyn 
cáo cüa ngành y te, c1t the thu sau: 

- Dam bâo v sinh cá nhân, che ming khi ht hoi; thuang xuyên tha tay vâi 
xà phông vai nuac sch; v sinh miii, hçng hang ngày bang nuâc muOi. 

- Giü Am co th, an ung dü chAt d nâng cao th trng. 

- Tiêm vAc xin cüm miia, day là bin pháp dir phông hiu qua nhAt. 
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- Han  ch tip xüc vri bnh nhân cüm hotc các tru'ô'ng h9p nghi ng mac 
bnh khi không can thiêt. 

- Khi có triu chirng ho, s&, s müi, dau du, mt môi cn dn ngay cc sâ y 
tê dé duçic khám, xü trI kjp thii. 
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