
      

 
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 tăng cường rà soát, quản lý 

người về từ các tỉnh có ca bệnh, vùng 

dịch, ổ dịch COVID-19. 

 

 

Tuyên Quang, ngày        tháng      năm 2021 

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

huyện, thành phố; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 tỉnh Tuyên Quang. 

 

 Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên toàn quốc và tại tỉnh vẫn đang diễn 

biến hết sức phức tạp, liên tục ghi nhận ca bệnh các tại nhiều tỉnh thành và khu 

công nghiệp, tiếp tục gia tăng về số người mắc; do đó nguy cơ dịch xâm nhập rất 

cao từ những người trở về từ các tỉnh có ca bệnh, vùng dịch, ổ dịch COVID-19 và 

có nguy cơ lây lan ra cộng đồng. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo (BCĐ) quốc gia phòng, chống 

dịch COVID-19 và Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục quán triệt tinh thần chống 

dịch mức độ cảnh giác cao nhất, không được chủ quan, lơ là; gắn với trách nhiệm 

người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong việc triển khai các hoạt động phòng, 

chống dịch COVID-19. 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị các đơn vị thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các Văn bản chỉ đạo của BCĐ quốc gia phòng, 

chống dịch COVID-19 và Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát, phát hiện, quản lý 

và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với những người trở 

về từ vùng dịch, ổ dịch, khu công nghiệp có ca bệnh COVID-19. Tuyệt đối không 

để xảy ra tình trạng không nắm được thông tin của người nghi nhiễm, liên quan 

đến các ca bệnh khi trở về địa phương. 

2. Giao cho Trưởng BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố, 

người đứng đầu các đơn vị phải rà soát, nắm chắc số công dân ở địa phương mình trở về 

từ vùng có dịch, ổ dịch, để kịp thời yêu cầu khai báo y tế, trên cơ sở đó chủ động có các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Giao cho Lãnh đạo Sở Y tế kiểm 

tra giám sát, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh đề xuất xem xét xử lý nếu có vi phạm. 

 BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh; (báo cáo)                                                                          
- Lưu BCĐ PCD COVID-19 tỉnh. 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 
 
 

 

Nguyễn Thành Hưng 
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

 

 

HỎA TỐC 
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