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BÁO CÁO 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố 

(Tính đến 16 giờ, ngày 06/8/2020) 

 

                                  

   Kính gửi: 

  

Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

 
 

1. Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố 

Hiện tại, trên địa bàn thành phố chưa ghi nhận ca nhiễm bệnh Covid-19.  

2. Danh sách công dân trên địa bàn thành phố trở về từ những địa 

phương có diễn biến phức tạp về dịch bệnh 

- Tổng số người đến từ hoặc đi qua vùng dịch: 600 người (trong đó 243 

người đang tự cách ly, theo dõi; 357 người hết thời gian cách ly, theo dõi).  

- Tổng số người được lấy mẫu xét ngiệm 442 người (trong đó lấy mẫu 

trong ngày 71 mẫu), 303 mẫu kết quả âm tính; 139 mẫu chưa có kết quả.  

2.1. Tổng số người đang tự cách ly, theo dõi tại gia đình và thực hiện khai 

báo y tế theo quy định: 243 người. 

- Uỷ ban nhân dân các xã, phường quyết định cách ly, theo dõi tại nhà: 02 người:  

- Số người được hướng dẫn, tự theo dõi tại nhà: 241 người (12 người mới, có 

danh sách chi tiết kèm theo). 

 

 

STT 
Đơn vị 

Tổng số 

người 

được 

theo 

dõi, 

cách ly 

Trong đó 

Tình trạng 

 sức khỏe hiện 

tại 

Ghi 

chú 

UBND 

cấp xã 

ra 

quyết 

định  

cách ly 

tại nhà 

Số 

người 

được 

hướng 

dẫn, tự 

theo dõi 

tại nhà 

Số người 

cách ly 

tập trung 

tại khu 

cách ly 

của tỉnh 

Số người 

cách ly tập 

trung tại 

khu cách 

ly của 

thành phố 

Số 

người 

cách 

ly tại 

Bệnh 

viện 

1 Tân Hà 33  33    

Kiểm tra thân 

nhiệt thường 

xuyên; Sức khỏe 

bình thường   

2 Ỷ La 21  21    

Kiểm tra thân 

nhiệt thường 

xuyên; Sức khỏe 

bình thường  
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STT 
Đơn vị 

Tổng số 

người 

được 

theo 

dõi, 

cách ly 

Trong đó 

Tình trạng 

 sức khỏe hiện 
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ra 
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Số 

người 

được 

hướng 

dẫn, tự 

theo dõi 

tại nhà 
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cách ly 

tập trung 

tại khu 

cách ly 

của tỉnh 

Số người 

cách ly tập 

trung tại 

khu cách 

ly của 

thành phố 

Số 

người 

cách 

ly tại 

Bệnh 

viện 

3 
Phan 

Thiết 
17 02 15    

Kiểm tra thân 

nhiệt thường 

xuyên; Sức khỏe 

bình thường  

4 
Minh 

Xuân 
41  41    

Kiểm tra thân 

nhiệt thường 

xuyên; Sức khỏe 

bình thường  

5 
Tân 

Quang 
18  18    

Kiểm tra thân 

nhiệt thường 

xuyên; Sức khỏe 

bình thường  

6 
Hưng 

Thành 
19  19    

Kiểm tra thân 

nhiệt thường 

xuyên; Sức khỏe 

bình thường  

7 
Nông 

Tiến 
11  11    

Kiểm tra thân 

nhiệt thường 

xuyên; Sức khỏe 

bình thường  

8 
An 

Tường 
37  37    

Kiểm tra thân 

nhiệt thường 

xuyên; Sức khỏe 

bình thường  

9 Đội Cấn 6  6    

Kiểm tra thân 

nhiệt thường 

xuyên; Sức khỏe 

bình thường  

10 Tràng Đà  3  3    

Kiểm tra thân 

nhiệt thường 

xuyên; Sức khỏe 

bình thường  

11 
An 

Khang 
14  14    

Kiểm tra thân 

nhiệt thường 

xuyên; Sức khỏe 

bình thường 
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STT 
Đơn vị 

Tổng số 

người 

được 

theo 

dõi, 

cách ly 

Trong đó 

Tình trạng 

 sức khỏe hiện 

tại 

Ghi 

chú 

UBND 

cấp xã 

ra 

quyết 

định  

cách ly 

tại nhà 

Số 

người 

được 

hướng 

dẫn, tự 

theo dõi 

tại nhà 
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cách ly 

tập trung 

tại khu 

cách ly 
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trung tại 

khu cách 

ly của 

thành phố 

Số 

người 

cách 

ly tại 

Bệnh 

viện 

11 
Lưỡng 

Vượng 
8  8    

Kiểm tra thân 

nhiệt thường 

xuyên; Sức khỏe 

bình thường  

12 Kim Phú 15  15    

Kiểm tra thân 

nhiệt thường 

xuyên; Sức khỏe 

bình thường  
 

 

2.2. Số người đã hết thời gian cách ly theo dõi, sức khoẻ ổn định: 357 

người, cụ thể như sau: 
 

STT Đơn vị 

Hết 

thời 

gian 

Tình Trạng sức khỏe hiện tại 

1 Tân Hà 44 Sức khoẻ ổn định 

2 Ỷ La 16 Sức khoẻ ổn định 

3 Phan Thiết 65 Sức khoẻ ổn định 

4 Minh Xuân 23 Sức khoẻ ổn định 

5 Tân Quang 75 Sức khoẻ ổn định 

6 Hưng Thành 27 Sức khoẻ ổn định 

7 Nông Tiến  24 Sức khoẻ ổn định 

8 An Tường 15 Sức khoẻ ổn định 

9 Đội Cấn 5 Sức khoẻ ổn định 

10 Tràng Đà 11 Sức khoẻ ổn định 

11 An Khang 06 Sức khoẻ ổn định 

12 Lưỡng Vượng 14 Sức khoẻ ổn định 

13 Kim Phú  32 Sức khoẻ ổn định 
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3. Công tác chỉ đạo phòng, chống dịch của thành phố 

Uỷ ban nhân dân thành phố đã ban hành Văn bản số 1792/UBND-VX 

ngày 06/8/2020 về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID -19 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường: 

- Tiếp tục đẩy mạnh thông tin về tình hình, diễn biến dịch bệnh, các biện 

pháp phòng, chống dịch và khuyến cáo của người dân đề cao cảnh giác, chủ động 

và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang nơi công 

cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tụ tập đông người khi 

không cần thiết, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn... 

- Các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ, khu luyện tập thể thao, khu 

di tích, danh lam thắng cảnh hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo 

đảm an toàn phòng, chống dịch như: Trang bị phòng hộ cho nhân viên, bố trí 

đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách 

khi tiếp xúc tối thiểu 1m. 

- Dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện 

có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn 

chưa cần thiết. 

Trên đây là báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố 

(tính đến 16 giờ, ngày 06/8/2020). Uỷ ban nhân dân thành phố trân trọng báo cáo./. 

 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Văn hóa, TTDL                         

- Sở Lao động-TBXH    

- Sở Y tế                    

- Ban Dân tộc tỉnh    

- Thường trực Thành ủy  (báo  

- Thường trực HĐND thành phố   cáo); 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy  

- Chủ tịch UBND thành phố 

- Các PCT UBND thành phố; 

- Văn phòng HĐND và UBND thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- Chuyên viên: VX; 

- Trang thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT. 

  

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Hùng 
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