
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 457/UBND-THVX       Tuyên Quang, ngày  17 tháng  02  năm 2022 
V/v xét nghiệm COVID-19 cho học sinh 

mầm non, phổ thông  
 

 

 

Kính gửi: 
 

 

- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Tài chính; 

- Trường Đại học Tân Trào; 
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp Thường trực 

Tỉnh ủy ngày 16/02/2022. 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tập trung triển khai ngay 

việc tổ chức thực hiện xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho học sinh mầm non, 
phổ thông trên địa bàn quản lý. Cụ thể: 

a) Thành phố Tuyên Quang: Xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ học 

sinh mầm non, phổ thông trên địa bàn quản lý. 

b) Các huyện: Chỉ xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ học sinh ở các 

trường có nguy cơ (tập trung tại huyện Sơn Dương, Hàm Yên) và thực hiện xét 
nghiệm tầm soát theo quy định. 

c) Thời gian thực hiện: Từ ngày 17/02/2022 (báo cáo Ủy ban nhân dân 
tỉnh kết quả thực hiện trước 18 giờ hằng ngày). 

d) Kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách dự phòng cấp huyện. 

2. Sở Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và hỗ trợ về chuyên 

môn để thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Điểm 1 Văn bản này; tổng 
hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định. 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân 
huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục chuẩn bị địa điểm, các điều kiện về cơ 
sở vật chất, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, thành phố tổ chức lấy mẫu xét 

nghiệm cho học sinh đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng theo quy định. 

4. Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện xét 

nghiệm COVID-19 cho học sinh mầm non, phổ thông theo Điểm 1 Văn bản này bảo 
đảm theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước./. 
 

Nơi nhận: 

- Bí thư Tỉnh ủy; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 
- PCT UBND tỉnh Hoàng Việt Phương; 
- Như Kính gửi (thực hiện);  
- Văn phòng Tỉnh ủy; 
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 
- PCVP UBND tỉnh Nguyễn Thanh; 
- Lưu VT, THVX (VB). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

 

Hoàng Việt Phương 
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