ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3556 /UBND-KGVX

Tuyên Quang, ngày 22 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v kiểm soát người vào tỉnh
để phòng, chống dịch COVID-19

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.
Xét đề nghị của Sở Y tế tại Văn bản số 2139/CV-NVYD ngày 22/9/2021 về
việc tham mưu ban hành văn bản phòng, chống dịch COVID-19.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành;
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ
đạo thực hiện nghiêm một số nội dung sau:
1. Tất cả người dân đến hoặc trở về tỉnh Tuyên Quang phải có giấy chứng
nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR
chưa quá 72 giờ hoặc test nhanh kháng nguyên chưa quá 24 giờ kể từ thời điểm
lấy mẫu; phải khai báo y tế và thực hiện nghiêm túc 5K của Bộ Y tế.
2. Áp dụng đối với người đến và trở về tỉnh từ địa phương đang thực hiện giãn
cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg, Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (tính đến
phạm vi cấp xã):
a) Người đến và trở về tỉnh từ vùng đỏ, cam phải thực hiện cách ly y tế
tập trung 14 ngày và xét nghiệm như trường hợp F1, lấy mẫu để xét nghiệm
SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR 02 lần (vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14)
kể từ khi vào cơ sở cách ly; kết quả xét nghiệm ngày thứ 14 âm tính sẽ kết thúc
cách ly tập trung và bàn giao về địa phương nơi đăng ký lưu trú để tiếp tục tự t heo
dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo.
b) Người sinh sống, lưu trú tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách
theo Chỉ thị 15/CT-TTg hoặc khu vực đang thực hiện cách ly y tế (vùng vàng),
Thực hiện cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày về địa phương, lấy
mẫu để xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR 02 lần (vào ngày
thứ 7 và ngày thứ 14). Sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời
gian 14 ngày tiếp theo.
c) Người đến hoặc trở về từ vùng màu xanh: Phải tự theo dõi sức khỏe
trong thời gian 14 ngày, nếu thấy có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như: ho,
sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác... phải báo ngay cho cơ quan y tế để theo
dõi và xử lý theo quy định).
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3. Đối với các trường hợp thực hiện nhiệm vụ công tác:
a) Đối với những trường hợp từ tỉnh khác đến công tác tại Tuyên Quang:
- Các trường hợp là lãnh đạo, cán bộ quản lý, công chức, viên chức của
Trung ương, địa phương thực hiện công vụ; các chuyên gia, các lãnh đạo
doanh nghiệp, người lao động mà được phép đi lại hoặc các đối tượng trong
quá trình làm việc phải di chuyển từ các tỉnh, thành phố, khu vực đang thực
hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến tỉnh
Tuyên Quang và ngược lại theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền phải
đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định; yêu cầu khi đi công tác
thực hiện công vụ phải mang theo các giấy tờ theo yêu cầu nhiệm vụ công
tác, thực hiện công vụ (giấy công tác, giấy giới thiệu,…); một trong các giấy
tờ tùy thân (Căn cước công dân, Chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu/visa đối
với người nước ngoài); giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với
SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR chưa quá 72 giờ hoặc test nhanh
kháng nguyên chưa quá 24 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu…;
- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu địa phương làm việc với các
đoàn công tác trên chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm an toàn phòng, chống
dịch, yêu cầu đoàn công tác phải bố trí phương tiện đi lại theo nguyên tắc “một
cung đường hai điểm đến” và bố trí nơi lưu trú, ăn, nghỉ tại một nơi cố định.
b) Đối với những trường hợp từ tỉnh Tuyên Quang đi công tác đến tỉnh
khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền và trở về tỉnh trong ngày thực hiện
yêu cầu sau:
- Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19(có chứng nhận
tiêm chủng trên Sổ sức khoẻ điện tử hoặc có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ liều
của cơ sở tiêm chủng trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và
không quá 12 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương) hoặc đã khỏi bệnh
COVID-19: Tự theo dõi sức khoẻ trong 07 ngày. Thực hiện xét nghiệm SARSCOV-2 bằng phương pháp RT-PCR 02 lần vào ngày đầu và ngày thứ 07 kể từ
ngày đến/về địa phương. Luôn thực hiện Thông điệp 5K, đặc biệt là đeo khẩu
trang, không tụ tập và không đến nơi tập trung đông người.
- Những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19:
Thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 03 ngày kể từ ngày đến/về địa phương theo
quy định tại Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế. Tiếp tục tự
theo dõi sức khỏe cho đến hết 14 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, luôn thực hiện
thông điệp 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập và không đến nơi tập trung
đông người. Thực hiện xét nghiệm SARS-COV-2 02 lần vào ngày đầu và ngày thứ
03 kể từ ngày cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Trường hợp có kết quả xét nghiệm
dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định.
c) Đối với các trường hợp đặc biệt do Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch
COVID - 19 tỉnh quyết định
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4. Đối với phương án tổ chức hoạt động vận tải hành khách: Giao Sở
Giao thông vận tải chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan căn cứ diễn
biến tình hình dịch bệnh để hướng dẫn các hoạt động vận tải hành khách đảm
bảo theo quy định và các biện pháp an toàn về phòng, chống dịch./.
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;
- Các thành viên BCĐ tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Như trên; (thực hiện)
- Lưu: VT, THVX (Giang).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Việt Phương

