
 

 

ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  
TỈNH TUYÊN QUANG 

 
Số: 4216/UBND-THVX 

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

 
Tuyên Quang, ngày  01 tháng 11 năm 2021 

V/v tăng cường kiểm tra, kiểm soát người 
từ vùng có dịch đến, trở về tỉnh Tuyên Quang 

 

  

Kính gửi: 

 

 

 

 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Hà Giang 

với nhiều ca F0 ngoài cộng đồng chưa rõ nguồn lây, để đảm bảo an toàn sức 

khỏe, tính mạng của người dân và tiếp tục giữ vững thành quả chống dịch của 

tỉnh Tuyên Quang. Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Văn bản số 

2520/SYT-NVYD ngày 01/11/2021. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và giao trách nhiệm: 

1. Trước mắt, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch đối với người 

đến, trở về tỉnh Tuyên Quang từ tỉnh Hà Giang, cụ thể như sau: 

1.1. Trường hợp đến, trở về từ địa phương cấp độ 3, 4 

a) Đối với người đã tiêm đủ 02 liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-

19: Áp dụng cách ly tập trung 07 ngày và tự thực hiện theo dõi sức khoẻ tại nhà, 

nơi cư trú trong 07 ngày tiếp theo; thực hiện xét nghiệm 02 lần bằng Test nhanh 

hoặc RT-PCR vào ngày 1 và ngày 7; tuân thủ quy định 5K. 

b) Đối với người tiêm 01 liều hoặc chưa tiêm vắc xin: Áp dụng cách ly y 

tế tại cơ sở cách ly tập trung 14 ngày; sau đó tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày 

tiếp theo; thực hiện xét nghiệm 03 lần bằng RT-PCR vào ngày 1, 3 và ngày thứ 14.  

1.2. Trường hợp đến, trở về từ địa phương cấp độ 2 

a) Đối với người đã tiêm đủ 02 liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-

19: Áp dụng cách ly tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày và tự thực hiện theo dõi sức 

khoẻ tại nhà, nơi cư trú trong 07 ngày tiếp theo; thực hiện xét nghiệm 02 lần 

bằng Test nhanh hoặc RT-PCR vào ngày 1 và ngày 7; tuân thủ quy định 5K.  

b) Đối với người mới tiêm 01 liều vắc xin hoặc chưa tiêm vắc xin: Áp 

dụng cách ly tập trung 07 ngày; theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi cư trú trong 07 

ngày tiếp theo; thực hiện xét nghiệm 02 lần bằng Test nhanh hoặc RT-PCR ngày 

1 và 7; tuân thủ quy định 5K. 

2. Giao trách nhiệm 

2.1. Các sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn 

trương rà soát, nắm chắc số người đến, trở về tỉnh từ tỉnh Hà Giang để thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định hiện hành. 
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- Tăng cường hoạt động của tổ COVID-19 cộng đồng để nắm bắt tình 

hình, phát hiện, quản lý, giám sát người đến, trở về từ vùng có dịch theo quy định.  

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

trực thuộc cơ quan, đơn vị mình và người dân trên địa bàn không đến địa bàn 

tỉnh Hà Giang trong thời gian này nếu không thực sự có việc cần thiết. 

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, yêu cầu các chốt kiểm dịch của địa 

phương thực hiện nghiêm việc kiểm tra, kiểm soát theo quy định hiện hành. 

2.2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương áp dụng các biện 

pháp phòng, chống dịch đối với các trường hợp đến, trở về tỉnh từ tỉnh Hà 

Giang theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Điểm 1 Văn bản này. 

Trường hợp cách ly tại nhà phải được Ban chỉ đạo phòng chống dịch 

COVID-19 cấp xã kiểm tra thực tế điều kiện cách ly tại nhà đủ theo quy định 

trước khi ký Quyết định cho cách ly tại nhà và giao tổ COVID-19 tại nơi có 

người thực hiện cách ly giám sát sự tuân thủ, chấp hành của người cách ly. 

Nếu không đủ điều kiện theo quy định phải thực hiện cách ly tập trung. Các 

trường hợp đặc biệt do Ban chỉ đạo Phòng chống dịch cấp huyện quyết định 

hình thức cách ly cho phù hợp với thực tế, bảo đảm công tác phòng chống dịch 

và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

2.3. Sở Y tế  

Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, thành phố việc 

thực hiện các biện pháp cách ly, tầm soát, xét nghiệm theo quy định; tổng hợp 

báo cáo, kịp thời tham mưu, đề xuất  những nội dung vượt thẩm quyền, báo 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết. 

2.4. Công an tỉnh: Chỉ đạo lực lượng Công an giúp chính quyền cơ sở và 

phối hợp với Sở Y tế trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản này. 

Yêu cầu Giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan và khẩn trương, nghiêm 

túc triển khai, tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh;    
- Các đ/c trong BCĐ tỉnh; 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các PCT UBND tỉnh; 
- Cơ quan Thường trực BCĐ; 
- Báo Tuyên Quang; 
- Đài PTTH tỉnh;        (đưa tin) 
- Cổng TTĐT tỉnh;       
- Chánh VP UBND tỉnh; 
- Các PCVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, THVX (B). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 
 

Hoàng Việt Phương 

 

(báo cáo) 
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