
 

ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1801/UBND-KGVX 
 

V/v thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về  

các nội dung liên quan công tác phòng, 

 chống dịch COVID-19 

Tuyên Quang, ngày 08 tháng  6  năm 2021 

 

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại Văn bản số 4351/BYT-MT ngày 28/5/2021 về 

việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa; Văn bản số 

4352/BYT-MT ngày 28/5/2021 về hướng dẫn, cách ly, xét nghiệm trong các khu, cụm 

công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp; Công điện số 809/CĐ-BYT ngày 01/6/2021 về việc 

tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y 

tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn (Có Văn bản gửi kèm theo). 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

1. Các Giám đốc sở: Y tế, Công Thương, Giao thông Vận tải; Trưởng Ban 

quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: 

Theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm 

các nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 

trong vận chuyển hàng hóa; hướng dẫn, cách ly, xét nghiệm trong các khu, cụm 

công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp; tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm 

nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên 

địa bàn tại các văn bản nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân 

tỉnh theo quy định. 

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Chủ động phối hợp với các ngành, cơ 

quan liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh nêu tại điểm 1 văn bản này. 

3. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp 

tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ sở sản 

xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tiếp tục đánh giá an toàn COVID-19 và cập nhật 

trên bản đồ an toàn COVID-19; tổng hợp báo cáo hằng tuần nội dung văn bản số 

4352/BYT-MT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế. 

Kính gửi: 
 

 

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

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
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4. Sở Y tế: Chịu trách nhiệm cập nhật các nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế, chỉ 

đạo, hướng dẫn các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai thực hiện và tham mưu, 

đề xuất kịp thời biện pháp chỉ đạo với Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 

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; 

- 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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