
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH COVID-19  

TỈNH TUYÊN QUANG 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Số             /BCĐ-SYT 
V/v báo cáo thực hiện rà soát, 

quản lý người về tỉnh từ vùng  

có dịch COVID-19. 

 
 

 

Tuyên Quang, ngày        tháng      năm 2021 

Kính gửi: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh. 

 

 Thực hiện Văn bản số 1484/UBND-KGVX ngày 20/5/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tập trung rà soát, quản lý người về tỉnh từ 

vùng có dịch Covid-19. 

Sở Y tế (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 tỉnh) báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị  như sau: 

1. Việc rà soát những người về địa phương từ ngày 30/4/2021 đến 12 giờ 

ngày 20/5/2021 và các ngày tiếp sau, theo Văn bản số 1484/UBND-KGVX; 

Sở Y tế đã gửi email từ địa chỉ pnghiepvuy@gmail.com lúc 15 giờ 30 

phút ngày 22/5/2021 đôn đốc các đầu mối báo cáo của huyện, thành phố đề nghị 

báo cáo trước 16 giờ cùng ngày, đến 17 giờ ngày 22/5/2021. Sở Y tế tổng hợp 

kết quả thực hiện báo cáo như sau: 

- Thành phố Tuyên Quang: đã có báo cáo số số liệu từ 12 giờ ngày 

20/5/2021 đến 12 giờ ngày 22/5/2021 (không có danh sách chi tiết kèm theo, đã 

gọi điện cho đầu mối là Đ/c Nguyễn Thị Phương Nhung lúc 16 giờ 25 phút ngày 

22/5/2021 đề nghị phải bổ sung danh sách chi tiết, đến thời điểm báo cáo Sở Y 

tế chưa nhận được danh sách), báo cáo chưa ký và đóng dấu. 

- Huyện Sơn Dương: đã có báo cáo số 373/BC-UBND số liệu từ ngày 

30/4/2021 đến 19 giờ ngày 21/5/2021 (có danh sách chi tiết kèm theo). Chưa có 

số liệu và danh sách chi tiết đến 12 giờ ngày 22/5/2021. 

- Huyện Yên Sơn: đã có báo cáo số số liệu từ 12 giờ ngày 21/5/2021 đến 

12 giờ ngày 22/5/2021 (có danh sách chi tiết kèm theo), báo cáo chưa ký và 

đóng dấu. Chưa có số liệu và danh sách chi tiết từ 30/4/2021 đến 12 giờ ngày 

21/5/2021. 

- Huyện Hàm Yên: đã có báo cáo số 388/BC-UBND số liệu từ 30/4/2021 

đến 12 giờ ngày 21/5/2021 (chưa có danh sách chi tiết kèm theo). Chưa có số 

liệu và danh sách chi tiết đến 12 giờ ngày 22/5/2021 (Sở Y tế đã gọi điện nhắc 

đ/c Cao Việt Bắc là đầu mối báo cáo lúc 16 giờ ngày 22/5/2021 đề nghị gửi bổ 

sung danh sách chi tiết từ 30/4/2021 đến ngày 22/5/2021, đến thời điểm báo cáo 

Sở Y tế chưa nhận được danh sách). 

- Huyện Chiêm Hóa: Chưa có báo cáo. 
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- Huyện Na Hang: đã có báo cáo số số liệu từ 12 giờ ngày 21/5/2021 đến 

12 giờ ngày 22/5/2021 (không có danh sách chi tiết kèm theo), báo cáo chưa ký 

và đóng dấu. Chưa có số liệu và danh sách chi tiết từ 30/4/2021 đến 12 giờ ngày 

22/5/2021. 

- Huyện Lâm Bình: chưa có báo cáo. 

2. Việc báo cáo số liệu các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19: 

- Theo báo cáo số 1450/BC-QLHC ngày 22/5/2021 của Công an tỉnh: 

Tổng số phương tiện kiểm soát qua 03 chốt kiểm soát liên ngành của tỉnh: 3.589 

(ô tô: 3.027; xe máy: 562). Khai báo y tế: 8.388. Quét QR: 31. Người nước 

ngoài: 02. 

- Số liệu chi tiết của 03 chốt: không có.  

Sở Y tế trân trọng báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của 

tỉnh./. 
 

Nơi nhận:                     GIÁM ĐỐC  
- Như trên;                                                                                
- UBND tỉnh; (báo cáo) 

- BCĐPCD COVID-19 SYT; 

- Lưu BCĐPCD COVID-19 tỉnh. 
                                                                                             

 

                                                                                                

                                                                                           Nguyễn Thành Hưng 
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