
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ Y TẾ 

Số:           /TB-SYT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày …. tháng 12 năm 2021 

 
THÔNG BÁO KHẨN SỐ 3 

V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ 

 

Căn cứ kết quả điều tra dịch tễ của bệnh nhân COVID-19 và ca bệnh nghi 
ngờ, để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang, Sở Y tế cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch 
COVID-19 tỉnh Tuyên Quang thông báo như sau:  

 
Đề nghị tất cả người dân di chuyển, có mặt tại các địa điểm sau:  

 

Ngày Giờ  Địa điểm thuộc huyện Chiêm Hóa 

4/12/2021. 

 

Khoảng 8h30’  
Xe khách Bảo Yến tuyến Hà Nội - Na Hang ( biển số xe 

22B – 00842) 

Từ 12h30 -13h 
Thị trấn Vĩnh Lộc ( xuống xe khách bắt xe Taxi cá nhân 
biển số 22A-06976) đến Trạm y tế xã Tân Mỹ khai báo 

y tế 

Khoảng 16h Tại đám cưới ……tại thôn Trung Sơn, xã Tân Mỹ 

Khoảng 17h30 - 

21h 

Tại nhà H.V.T thôn Nà Pồng, Tân Mỹ. 

05/12/2021 

 

Khoảng 7h30’- 9h 
Tại quán ăn sáng Lý Bình, ở đầu cầu Ngòi Năm, Thị 

trấn Vĩnh Lộc,  

Khoảng 7h30’- 9h- 

15h30’’ 

 

Sân bóng xã Vinh Quang, thôn Bản Tụm, quán Mạnh 

Đồi, chợ Vinh Quang, nhà Tâm Tuyển ở sân bóng xã 

Tân Mỹ. 

6/12/2021 Khoảng 18h Tại Trạm Y Tế xã Tân Mỹ. 

 
Đề nghị người dân: 

- Liên hệ ngay với Trạm y tế xã, phường gần nhất để được hỗ trợ. 

- Gọi điện đến đường dây nóng và cũng cấp số điện thoại những người đã tiếp 

xúc gần với mình 

+ 0965361010 (Sở Y tế) 

+ 0207 3821 057 – 0915 159 826 (Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh) 
- Khai báo sức khoẻ và quét mã QR Code nơi mình đến/đi. 

Sở Y tế đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố 

chỉ đạo UBND cấp xã, các Tổ truy vết, Tổ Covid cộng đồng khẩn trương rà soát, 
truy vết đến từng hộ gia đình, phân loại đối tượng, tổ chức cách ly, lẫy mẫu xét 

nghiệm theo quy định. 



Giao Trung tâm Truyền thông và Giáo dục sức khỏe cập nhật thông tin và triển 
khai thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, đến người dân trên địa 

bàn tỉnh. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm y tế các huyện, thành phố 
tổ chức giám sát, khai báo y tế, phân loại đối tượng, hướng dẫn cách ly, theo dõi 
sức khoẻ theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- BCĐ PCD tỉnh;  
- Trung tâm chỉ huy PCD; 

- Tỉnh uỷ (bc) 
- UBND tỉnh (bc) 
- TTYT các huyện, TP(th/h) 

- Lãnh đạo Sở 
- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu VT, NVYD 
 

KT.GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 Nguyễn Thế Yên 
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