
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số   2365  /UBND-KGVX 

V/v điều chỉnh thời gian cách ly y tế 

tại nhà và xét nghiệm đối với người từ 

thành phố Hồ Chí Minh về địa phương 

Tuyên Quang, ngày 15 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; 

 

 Thực hiện Văn bản số 5533/BYT-MT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế về 

việc điều chỉnh thời gian cách ly y tế tại nhà và xét nghiệm đối với người từ 

thành phố Hồ Chí Minh về địa phương (Có văn bản gửi kèm theo). 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giám đốc các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm 

triển khai thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế tại Văn bản số 

5533/BYT-MT ngày 12/7/2021 về việc điều chỉnh thời gian cách ly y tế tại nhà 

và xét nghiệm đối với người từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương. 

2. Giao Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của các địa 

phương, đơn vị theo nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 

tỉnh tại văn bản này; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy;       

- Chủ tịch UBND tỉnh;    (báo cáo) 

- 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). 

TL. CHỦ TỊCH 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh 
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