ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4402 /UBND-THVX

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 12 tháng 11 năm 2021

V/v điều chỉnh một số biện pháp
kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Thực hiện Văn bản số 9472/BYT-MT ngày 08/11/2021 của Bộ Y tế về việc
triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; để kiểm
soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:
1. Điều chỉnh hoạt động kiểm soát người vào tỉnh Tuyên Quang như sau:
(áp dụng từ 12 giờ ngày 12/11/2021 đến khi có thông báo mới): Thực hiện theo
đúng điểm 1, Văn bản số 3982/UBND-THVX ngày 16/10/2021 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc chỉ đạo tạm thời thực hiện một số biện pháp thích ứng
an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 (có văn bản kèm theo).
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm tăng cường
chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác quản lý địa bàn ở cơ sở bảo đảm
theo đúng quy định của pháp luật, quản lý chặt chẽ người đi, đến, về địa phương
từ các vùng có dịch, vùng có nguy cơ, người có biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh;
phát huy vai trò các tổ giám sát COVID cộng đồng để phát hiện ngay, yêu cầu
khai báo y tế, cách ly, xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
kịp thời, đúng quy định; kiên quyết ngăn chặn không để dịch bệnh lây nhiễm
trong cộng đồng.
3. Sở Y tế (theo dõi ứng dụng PC-COVID), Công an tỉnh (theo dõi ứng dụng
VNEID) chịu trách nhiệm tổng hợp, thông báo kịp thời danh sách những người từ
các vùng có dịch và vùng có nguy cơ đi qua các chốt kiểm soát dịch liên ngành
đến, lưu trú, trở về các địa phương trên địa bàn tỉnh, cho chính quyền địa phương
(cấp xã, cấp huyện) để giám sát, quản lý chặt chẽ và áp dụng các biện pháp
phòng, chống dịch theo đúng quy định.
4. Các Giám đốc sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành
phố: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch theo
đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và nội dung Văn bản số
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4268/UBND-THVX ngày 06/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chú
trọng việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc thiết lập, quét mã QR Code để
phòng chống dịch và xây dựng kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch COVID-19 của các cơ quan, đơn vị; xử lý nghiêm các vi phạm
theo quy định của pháp luật./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh; (để b/c)
- Các đ/c trong BCĐ tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THVX (B).
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