
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

 

Số:      /STNMT-VP 
V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 và kiểm soát lây 

nhiễm COVID-19 trong các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                  

        Tuyên Quang, ngày       tháng 8 năm 2020 

Kính gửi: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.                       

Thực hiện Văn bản số 2364/UBND-KGVX ngày 31/7/2020 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các phòng, đơn vị 

thuộc Sở như sau: 

1. Tiếp tục rà soát, lập danh sách toàn bộ những trường hợp trên địa bàn 

tỉnh đã đến Thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi và những địa phương mới phát 

hiện có người dương tính với COVID-19 trong cộng đồng về tỉnh Tuyên Quang 

trong khoảng thời gian từ ngày 08 tháng 7 đến nay để yêu cầu thực hiện khai 

báo y tế điện tử, tự theo dõi sức khỏe; đối với người đã đến các khu vực có nguy 

cơ cao bị cách ly, phong tỏa, hoặc có biểu hiện ho, sốt thì yêu cầu thực hiện 

ngay việc xét nghiệm. 

2. Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển 

kinh tế - xã hội theo kế hoạch nhà nước đã được giao; lưu ý đề phòng, ngăn chặn 

các âm mưu, hành động lợi dụng tình hình dịch bệnh tiến hành phá hoại, gây 

mất an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. 

3. Văn phòng theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai 

thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2364/UBND-

KGVX ngày 31/7/2020; 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. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

 

Nguyễn Sơn Lâm 

 

 

 



 

BIỂU TỔNG HỢP 

DANH SÁCH NGƢỜI TRỞ VỀ TỪ ĐÀ NẴNG, QUẢNG NGÃI 

(Kèm theo Văn bản số:        /STNMT-VP ngày        /7/2020  

của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

STT HỌ VÀ TÊN 

NĂM SINH 
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SỐ 
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NGÀY 

GHI CHÚ 

NAM NỮ ĐI VỀ 
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