
UỶ BAN NHÂN DÂN 

  TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Số:         /UBND-VX1 
V/v khai báo sức khỏe du lịch và khai 

báo tại cửa khẩu 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Vĩnh Phúc, ngày       tháng       năm 2020 

 

Kính gửi:   

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 1270/BYT-CNTT ngày 

14/3/2020 của Bộ Y tế về việc khai báo sức khỏe du lịch; Công điện số 429/CĐ-

BCĐ ngày 14/3/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống bệnh Covid-19 về 

việc thực hiện khai báo y tế tại cửa khẩu (được sao gửi kèm theo); Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Vũ Việt Văn có ý kiến như sau: 

1.Chuyển các Sở, ngành, Đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố để 

quán triệt phổ biến tới đối tượng thuộc phạm vi áp dụng.  

2. Giao Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền 

để người dân biết, thực hiện khai báo theo quy định. 

3.Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai, kiểm tra việc thực hiện tới 

các đối tượng thuộc trách nhiệm được giao quản lý.  

4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông  soạn tin nhắn gửi tới các máy điện 

thoại di động, các thuê bao trong tỉnh. 

 
Nơi nhận: 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Như kg; 

- CV: VX1; 

- VT ( Tr       b). 

 

TL.CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Thị Minh Lợi 
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