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Thực hiện Văn bản 158/UBND-THVX ngày 15/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường quản lý người đến lưu trú, trở về tỉnh 

trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần.  

Trước diễn biến phức tạp về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, số ca 

mắc COVID-19 liên tục gia tăng tại tỉnh cũng như các tỉnh Hà Nội, Hải Phòng,... 

Đặc biệt là trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần các hoạt động sản 

xuất kinh doanh, dịch vụ phục vụ Tết tăng sẽ làm nguy cơ lây nhiễm, bùng phát 

dịch là rất cao. Để đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân và không 

để dịch COVID-19 bùng phát trên diện rộng. 

Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu: 

1. Thủ trường các phòng, đơn vị có trách nhiệm triển khai đến cán bộ, 

công chức, người lao động thực hiện nghiêm Văn bản 158/UBND-THVX ngày 

15/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý người đến lưu 

trú, trở về tỉnh trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần; văn bản số 133/SYT- NVYD 

ngày 15/01/2022 của Sở Y tế về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch 

COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần; phương án số 1828/PA-

STNMT ngày 08/11/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Tuyên Quang. 

2.  Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cài đặt ứng dụng PC 

Covid, tiến hành cập nhật thông tin tiêm vắc xin và khai báo y tế. Thông tin chi tiết 

về ứng PC Covid được đăng tải trên https://pccovid.gov.vn.   

https://pccovid.gov.vn/


3. Văn phòng Sở, Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm kỹ thuật tài nguyên 

và môi trường triển khai việc ghi nhận các hoạt động ra vào trụ sở, yêu cầu mọi 

người đến làm việc cài đặt ứng dụng PC Covid và tiến hành quét mã QR khai báo 

y tế, thực hiện nghiêm túc quy định 5K. Các phòng, đơn vị từ chối giao dịch, làm 

việc đối với các trường hợp không thực hiện các quy định phòng chống dịch. 

4. Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị triển khai thực hiện 

nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bện COVID-19; tổng hợp, báo cáo 

theo quy định. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các phòng, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: Văn thư, VP. 
 

 TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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