
 

 

ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Số:    3982   /UBND-THVX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày    16    tháng 10 năm 2021 

V/v chỉ đạo tạm thời thực hiện một số 

biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 

 

  Kính gửi: 

 

 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban 

hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

bệnh COVID-19"; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế 

ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 

128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19"; hướng dẫn của 

Bộ Y tế tại Văn bản số 8318/BYT-DP ngày 03/10/2021 và Văn bản số 

8399/BYT-MT ngày 06/10/2021; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ 

trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố điều chỉnh 

một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong quản lý người vào địa bàn 

tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Hoạt động kiểm soát người vào tỉnh Tuyên Quang 

1.1. Việc duy trì các chốt trạm kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch (sau 

đây gọi tắt là Chốt kiểm soát dịch) 

- Tiếp tục duy trì hoạt động 05 Chốt kiểm soát dịch liên ngành của tỉnh. 

- Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ tình hình thực 

tế tại địa phương để quyết định tạm dừng hoặc duy trì hoạt động các Chốt kiểm 

soát dịch do cấp huyện quyết định thành lập trên địa bàn, bảo đảm phù hợp, 

hiệu quả. 

1.2. Điều kiện khi qua Chốt kiểm soát dịch  

a) Đối với người đến lưu trú, trở về từ các vùng có mức độ nguy cơ thấp - 

cấp độ 1 (vùng xanh) và nguy cơ trung bình - cấp độ 2 (vùng vàng): Thực hiện 

khai báo y tế, không bắt buộc có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2. 

b) Đối với người đến lưu trú, trở về từ các vùng có mức độ nguy cơ cao - 

cấp độ 3 (vùng cam) và nguy cơ rất cao - cấp độ 4 (vùng đỏ): Thực hiện khai báo 

y tế và có Giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (bằng phương pháp RT-PCR 

hoặc Test nhanh kháng nguyên) trong thời hạn 72 giờ. 



2 
 

 

 

Trường hợp người qua chốt có các dấu hiệu, triệu chứng lâm sàng nghi 

ngờ, phải được thực hiện xét nghiệm Test nhanh kháng nguyên tại Chốt kiểm 

soát dịch, kể cả khi đã có Giấy xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ. 

1.3. Đối với xe vận chuyển hành khách theo tuyến cố định đi qua địa bàn tỉnh: 

- Đối với xe của các tỉnh có cấp độ dịch 1, 2: Có giấy tờ chứng minh theo 

tuyến đi qua tỉnh và được phép dừng đỗ đón, trả khách. 

- Đối với các tỉnh có cấp độ dịch 3, 4:  Có giấy tờ chứng minh theo tuyến đi 

qua tỉnh, thực hiện khai báo y tế không được phép dừng đỗ đón, trả khách. 

2. Áp dụng các biện pháp phòng chống dịch đối với người đến, trở về 

từ các vùng nguy cơ 

Tất cả các trường hợp vào tỉnh phải thực hiện khai báo y tế tại các Chốt kiểm 

soát dịch và địa phương nơi đến, lưu trú. 

2.1. Trường hợp đến, trở về từ địa phương cấp độ 3, cấp độ 4 và người nhập 

cảnh (bao gồm cả người nước ngoài nhập đến Tuyên Quang làm việc) thực hiện 

theo Văn bản số 8399/BYT-MT ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế:  

Luôn thực hiện Thông điệp 5K; nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe 

như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo 

dõi và xử trí theo quy định. 

a) Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi 

bệnh COVID-19: Tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ 

ngày về địa phương; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất. 

b) Đối với người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19: Thực hiện 

cách ly tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày kể từ ngày về địa phương; tiếp tục tự theo 

dõi sức khỏe trong 07 ngày tiếp theo; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào 

ngày thứ nhất, ngày thứ 7 kể từ ngày về địa phương.  

c) Đối với người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19: Thực hiện cách ly 

14 ngày kể từ ngày về địa phương (xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 

nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14); tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày 

tiếp theo. 

d) Đối với người đã tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 hoặc khỏi 

bệnh COVID-19 tại nước ngoài thì việc kiểm tra và công nhận giấy chứng 

nhận tiêm chủng, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc các giấy tờ tương 

đương khác của nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao. 

 2.2. Trường hợp đến, trở về từ địa phương cấp độ 2, thực hiện theo Điểm 2 

Văn bản số 8318/BYT-DP ngày 03/10/2021 của Bộ Y tế: 

Luôn thực hiện Thông điệp 5K; nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe 

như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo 

dõi và xử trí theo quy định. 
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a) Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi 

bệnh COVID-19: Tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 14 ngày 

kể từ ngày đến, trở về địa phương. 

b) Đối với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19: 

Thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 14 ngày kể từ ngày đến, trở về 

địa phương. 

2.3. Trường hợp đến, trở về từ địa phương cấp độ 1: 

Không phải cách ly y tế; thực hiện 5K, thông báo ngay cho cơ quan y tế 

trên địa bàn trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ. 

2.4. Đối với người mới hoàn thành cách ly y tế tập trung tại các địa 

phương khác trở về lưu trú tại địa bàn tỉnh: Tiếp tục cách ly tại nhà, nơi cư trú  

07 ngày; theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi cư trú trong 07 ngày tiếp theo; Test nhanh 

hoặc RT-PCR ngày 7; tuân thủ quy định 5K. 

2.5. Các trường hợp đặc biệt do Ban chỉ đạo Phòng chống dịch các cấp 

quyết định hình thức cách ly cho phù hợp với thực tế, bảo đảm công tác phòng 

chống dịch và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

3. Tổ chức thực hiện 

3.1. Thời gian áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại Văn bản này 

được thực hiện từ 18 giờ 00’ ngày 16/10/2021. 

3.2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên 

quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chỉ đạo của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản này; kịp thời thông báo, điều chỉnh 

các vùng nguy cơ theo công bố của Bộ Y tế để Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

và các Chốt kiểm soát dịch áp dụng thực hiện; liên tục cập nhật chỉ đạo, hướng 

dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch và các cơ quan Trung ương 

để kịp thời tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung, điều chỉnh 

các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn cho phù hợp. 

3.3. Sở Giao thông Vận tải: Hướng dẫn việc tổ chức vận chuyển hành 

khách, hàng hóa phù hợp; triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

đối với phương tiện giao thông theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải, Tổng 

cục đường bộ Việt Nam. 

3.4. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ 

triển khai, tổ chức thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về một 

số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 tại 

Văn bản này. 
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3.5. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Tăng cường 

công tác tuyên truyền việc triển khai, tổ chức thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản này. 

3.6. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng, 

chính quyền cơ sở, có trách nhiệm: 

- Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí đủ nhân lực đảm bảo 

thực hiện các thủ tục nhanh gọn lưu thông người, phương tiện qua các Chốt 

kiểm soát dịch. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định phòng, chống 

dịch đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn; phát 

hiện kịp thời và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật. 

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly y tế, 

theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi cư trú theo đúng quy định đối với các trường hợp 

người đến, trở về địa bàn; đặc biệt là người đến, trở về từ vùng có mức độ nguy cơ 

cấp độ 3 và 4 (trước hết là Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng 

Nai, Long An).  

- Chỉ đạo các Chốt kiểm soát dịch trên địa bàn phụ trách tạo điều kiện thuận 

lợi tối đa cho người dân đã đảm bảo các điều kiện cần thiết lưu thông qua các chốt 

kiểm soát dịch. 

- Thường xuyên cập nhật đánh giá mức độ nguy cơ từng địa bàn thuộc các 

tỉnh, thành phố theo công bố của Bộ Y tế trên website https://moh.gov.vn/dia-diem-

cach-ly để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp theo quy định. 

Yêu cầu Giám đốc các sở, ngành; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên 

quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương triển khai 

thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản 

này. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo 

cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế tổng hợp) để chỉ đạo, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VPCP, BCĐ QG PCD; 

- TT TU, TT HĐND tỉnh;   (để b/c) 

- Các đ/c trong BCĐ tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Báo Tuyên Quang; 

- Đài PTTH tỉnh;        (đưa tin) 

- Cổng TTĐT tỉnh;       

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THVX (B). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Việt Phương 

 

https://moh.gov.vn/dia-diem-cach-ly
https://moh.gov.vn/dia-diem-cach-ly
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