
ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  2539  /UBND-KGVX
V/v tăng cường kiểm tra, giám sát người về

từ các tỉnh đang có dịch  COVID-19

Tuyên Quang, ngày  26  tháng 7 năm 2021

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh;
- Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Trước tình hình diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường của dịch COVID-19,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Giám đốc các sở, ban, ngành; Thủ

trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch
Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

1. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ người vào tỉnh, từ 8h00' ngày 26/7/2021
yêu cầu tất cả công dân vào tỉnh, hoặc đi qua tỉnh phải có xét nghiệm COVID-19
âm tính bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ. Người đến, về từ vùng có

dịch phải thực hiện cách ly tập trung theo quy định.

2. Rà soát, bố trí lực lượng chức năng chốt chặn tất cả đường ngang, lối tắt
từ địa phương khác vào tỉnh để kiểm soát theo nội dung điểm 1 văn bản này;

đồng thời tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo tổ COVID-19 cộng
đồng rà soát, nắm chắc tình hình những người về địa phương từ các các tỉnh
đang có dịch; có biện pháp theo dõi, truy vết và tổ chức cách ly kịp thời, đúng quy
định Trường hợp có các biểu hiện ho, sốt, đau họng... phải báo ngay cho cơ sở y tế
gần nhất để được thăm khám, sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời. Chịu trách

nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch, nếu để xảy ra việc trên địa bàn

quản lý có người đến hoặc trở về tỉnh từ vùng dịch mà không nắm rõ, không khai
báo y tế và không được quản lý theo quy định, làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

3. Đối với người đến và trở về địa phương từ các tỉnh đang có dịch, nếu không tự giác khai
báo, thực hiện các biện pháp y tế theo quy định sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

4. Các Giám đốc sở, ban, ngành; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chủ

động phối hợp, hỗ trợ chính quyền địa phương thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban
nhân dân tỉnh tại văn bản này và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra dịch bệnh mà nguyên
nhân liên quan trực tiếp đến lĩnh vực, nhiệm vụ được giao quản lý, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy;
- Thường trực Tỉnh ủy;                 (báo cáo)

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Như trên (thực hiện)
- Chánh VP, PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (Giang).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Việt Phương
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