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ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  2420  /UBND-KGVX
V/v kiểm soát, quản lý chặt chẽ người về

tỉnh từ vùng có dịch Covid-19

Tuyên Quang, ngày 19  tháng 7 năm 2021

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay đang diễn biến hết sức phức tạp,

nguy hiểm (có 19 tỉnh miền Nam đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16

của Thủ tướng Chính phủ, Thành phố Hà Nội đã dừng các dịch vụ không thiết

yếu từ 0 giờ ngày 19/7/2021,…); những ngày gần đây có nhiều người từ thành

phố Hồ Chí Minh, các tỉnh đang có dịch ở miền Nam trở về địa phương cư trú ở

Tuyên Quang nhưng chưa được kiểm soát, áp dụng các biện pháp phòng dịch

theo quy định; vì vậy nguy cơ lây nhiễm, bùng phát dịch covid-19 trên địa bàn

tỉnh là rất cao nếu không chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Để hạn

chế tối đa nguy cơ phát sinh dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân

các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh tập trung tổ chức thực hiện:

1.1- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo tổ giám sát cộng đồng rà soát,

nắm chắc tình hình những người về địa phương từ các vùng đang có dịch (số

liệu phải cập nhật 2-3 lần hàng ngày). Thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly y

tế, sàng lọc, lấy mẫu, xét nghiệm…theo đúng quy định, hướng dẫn của ngành Y

tế. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã,

Trưởng thôn, bản chịu trách nhiệm trực tiếp theo quy định của pháp luật nếu để

dịch lây nhiễm trên địa bàn quản lý do không kiểm soát được người từ vùng có

dịch trở về địa phương.

1.2- Tăng cường rà soát các nhà nghỉ, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà trọ trên

địa bàn để kịp thời quản lý, giám sát, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch

đối với người từ các tỉnh, thành phố khác đến địa phương.

1.3- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên

môn tăng cường tầm soát, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại các khu, cụm công

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nhiều lao động, các chợ dân sinh và các

địa điểm khác có nguy cơ cao trên địa bàn.
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2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ủy

ban nhân dân các huyện, thành phố: Kiểm tra, bảo đảm các điều kiện cho các

trạm kiểm soát dịch bệnh liên ngành của tỉnh hoạt động có hiệu quả, tăng cường

kiểm soát chặt chẽ người về địa phương từ các vùng đang có dịch, thực hiện

sàng lọc, áp dụng kịp thời các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 bảo đảm

theo đúng quy định. 

3. Các Giám đốc sở, ban, ngành, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trên địa bàn

tỉnh chủ động phối hợp, hỗ trợ chính quyền địa phương thực hiện nội dung chỉ

đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại điểm 1 văn bản này và chịu trách nhiệm nếu

để xảy ra dịch bệnh mà nguyên nhân liên quan trực tiếp đến lĩnh vực, nhiệm vụ

được giao quản lý, thực hiện./. 

Nơi nhận:
- Như trên;

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Việt Phương
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