
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 2268/UBND-KGVX 

V/v tăng cường giám sát, quản lý 

người đến và trở về tỉnh từ vùng 

có dịch COVID-19 

Tuyên Quang, ngày 10 tháng  7  năm 2021 

 

 

Kính gửi: 

 

 

 

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 

  

Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn cả nước vẫn đang diễn biến hết 

sức phức tạp, đặc biệt là ở các tỉnh phía nam và một số tỉnh lân cận liên tục 

công bố nhiều ca mắc COVID-19 mới trong ngày. Tại tỉnh Tuyên Quang 

những ngày qua tiếp tục có nhiều người đến và trở về tỉnh từ các tỉnh, thành 

phố đang có dịch COVID-19, nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

từ những người này là rất cao. 

Để tiếp tục thực hiện tốt việc giám sát, quản lý người đến và trở về tỉnh 

từ vùng có dịch COVID-19 (những nơi có dịch, đang áp dụng các biện pháp 

cách ly, phong tỏa), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chỉ đạo tăng 

cường việc rà soát trên địa bàn quản lý, nắm chắc thông tin số người đến và trở về 

tỉnh từ vùng đang có dịch COVID-19, đặc biệt từ các tỉnh, thành phố như: Thành 

phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Tháp, Bắc Ninh, Bắc Giang… yêu cầu phải 

thực hiện ngay việc khai báo y tế khi trở về địa phương; chỉ đạo các tổ COVID-19 

cộng đồng tăng cường giám sát, xác định những người đến và trở về tỉnh từ vùng 

dịch và có biện pháp theo dõi, truy vết và tổ chức cách ly kịp thời, đúng quy định 

(đối với những trường hợp phải áp dụng các biện pháp cách ly). 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 trên địa bàn quản lý trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 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. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo, 

đôn đốc, kiểm tra các xã, phường, thị trấn trên địa bàn quản lý, thực hiện nghiêm 

nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản này, Văn bản số 

1484/UBND-KGVX ngày 20/5/2021 và các văn bản khác liên quan đến công tác 

phòng, chống dịch COVID-19. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế) kết 

quả thực hiện theo quy định. 
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3. Giám đốc các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động 

phối hợp, hỗ trợ chính quyền địa phương thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban 

nhân dân tỉnh tại điểm 1 văn bản này và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra dịch 

COVID-19 mà nguyên nhân liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ được giao quản lý, 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy;      (báo cáo) 

- Chủ tịch UBND tỉnh;          

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các thành viên BCĐ tỉnh; 

- Chánh VP, PCVP UBND tỉnh; 

- Như trên; (thực hiện) 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Thông tin Tuyên Quang; 

- Lưu: VT, KGVX (Giang). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Hoàng Việt Phương 
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