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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Sơn Dương, ngày           tháng 7  năm 2021 

   
{{ 

                       Kính gửi:      

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Thực hiện Văn bản số 2365/UBND-KGVX ngày 15/7/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang 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,  

Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:  

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn 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 Trung tâm Y tế huyện có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn trạm Y tế, 

các xã, thị trấn tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

thực hiện theo nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế tại Văn bản số 5389/BYT-MT ngày 

07/7/2021 về việc tiếp nhận đối với người từ thành phố Hồ Chí Minh về địa 

phương và Văn bản số 5533/BYT-MT ngày 12/7/2021.  

(Có các Văn bản gửi kèm theo). 

3. Phòng Y tế huyện kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn thực hiện theo nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế và chỉ đạo của Ủy 

ban nhân dân huyện tại Văn bản này; báo cáo Ủy ban nhân dân huyện kết quả 

thực hiện theo quy định./. 

 
 Nơi nhận: 

- Như trên (Thực hiện); 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (Báo cáo); 

- Sở Y tế; 

- TTr Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện; 

- Chánh, Phó VP HĐND và UBND huyện; 

- Chuyên viên THVX;  

- Lưu: VT, YT, (          b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 

 

Phạm Thị Nhị Bình 
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