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

(số liệu ngày 04/01/2021) 

 
 
 

  Kính gửi:  
    - Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang; 

    - Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 
 

 

Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 

thành phố, như sau: 

I. TÌNH HÌNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19  

1. Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn 

Tổng số ca nhiễm mới: 22 người, trong đó: An Tường: 06 người; Tân Hà: 04 

người; Đội Cấn: 05 người, Tràng Đà: 03 người; Kim Phú: 02 người; Lưỡng Vượng: 01 
người; An Khang: 01 người. 

2. Việc điều trị đối với các trường hợp F0 và truy vết các trường hợp liên quan  

2.1. Tình hình bệnh nhân điều trị COVID-19 

Tổng số người mắc COVID-19 (lũy tích): 158 người, trong đó 

-  Số người đã được chữa khỏi: 24 người. 

- Đối với các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 được chuyển đến cơ sở 2 
thu dung, điều trị COVID-19 thuộc Bệnh viện Phổi (số người đang điều trị: 134 người). 

2.2. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, 

Trung tâm Y tế thành phố tiến hành khoanh vùng, truy vết các trường hợp liên quan 

tiếp xúc gần, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng liên quan đến trường hợp F0 và áp dụng 
các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. UBND các xã, phường có 

ca dương tính đã thông báo để nhân dân trên địa bàn biết và thực hiện khai báo y tế 
theo quy định. Việc truy vết các trường hợp liên quan đến các ca F0 thực hiện theo 
đúng hướng dẫn tại Văn bản số 3125/SYT- NVYD ngày 31/12/2021 về việc điều 

chỉnh ca bệnh và hướng dẫn tạm thời các biện pháp cách ly y tế và xử trí các tình 
huống để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn hiện nay. 

3. Về hướng dẫn cách ly y tế  

3.1. Các ly y tế tập trung 

- Tổng số người cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố: 06 người 

(01 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 đang ở khu cách ly tập trung do có con 

nhỏ đang thực hiện cách ly). 
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- Số người hoàn thành thời gian cách ly tế tập trung: 01 người. 

3.2. Số người tự cách ly, theo dõi tại gia đình (lũy tích): 36.243 người (số mới: 

578 người), trong đó: 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường quyết định cách ly, theo dõi tại nhà: 9.505 người 

(số mới 419 người). 

 - Số người được hướng dẫn, tự theo dõi tại nhà: 26.738 người (số mới: 159 người). 

3.3. Số người đi ngoại tỉnh nơi không có diễn biến dịch bệnh phức tạp trở về địa 

phương đã thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế theo quy định (lũy tích): 11.577 người. 

3.5. Tổng số người về địa phương và thực hiện khai báo y tế trong ngày 

04/01/2022: 703 người.  

4. Việc triển khai lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 

4.1. Tổng số người được lấy mẫu xét nghiệm đến ngày 04/01/2022 (số lũy 

tích): 25.778 người. Trong đó 24720 mẫu kết quả âm tính, số mẫu dương tính: 158 

mẫu, đang chờ kết quả: 900 mẫu.  

4.2. Việc triển khai lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với công nhân các nhà 

máy khu công nghiệp Long Bình An 

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố xây dựng kế 

hoạch lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 khu Công nghiệp Long Bình An để thực hiện 

lấy mẫu xét nghiệm cho 20% công nhân các nhà máy tại khu công nghiệp và toàn 

bộ số người dân bán hàng tại khu chợ tự phát tại khu công nghiệp, cụ thể: 

- Sáng ngày 04/01/2022:  

+ Trung tâm Y tế thành phố lấy mẫu tại các nhà máy: Nhà máy gang thép 

Tuyên Quang; nhà máy hợp kim sắt Mimeco; nhà máy chè Long Phú, Trạm chiết 

nạp gas và nhà máy sản xuất vỏ bình ga; nhà máy sản suất viên gỗ nén; nhà máy cơ 

khí đúc Tuyên Quang (công ty Tam Cửu); Công ty TNHH Huakailong; nhà máy 

gạch tuynen Hồng Phát. 

+  Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh triển khai lấy mẫu đối với công nhân 

nhà máy giấy An Hòa. 

- Chiều ngày 04/01/2022: Trung tâm Y tế thành phố lấy mẫu cho các hộ dân 

bán hàng khu chợ tự phát tại khu công nghiệp. 

- Đối với công nhân thuộc Công ty Seshin VN2 đã chủ động lấy mẫu xét 

nghiệm cho toàn bộ công nhân nhà máy. 

Đến thời điểm báo cáo, Trung tâm Y tế thành phố đã chỉ đạo các Trạm Y tế 

xã, phường lấy mẫu đối với 905 công dân nhà máy may MSAYB; còn 145 công 

nhân MSAY đã tự lấy mẫu tại phòng khám đa khoa 153, bệnh viện đa khoa Phương 

Bắc, phòng khám Hùng Vương. Chiều ngày 04/01/2022, Trung tâm Y tế thành phố 
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lấy mẫu xét nghiệm cho 20% công nhân các nhà máy: 75 mẫu; lấy mẫu số người dân 

bán hàng tại khu vực chợ: 129 mẫu. 

II. CÔNG TÁC TIÊM PHÒNG COVID-19 

1. Cho trẻ từ 15 đến dưới 18 tuổi: 

- Tổng số người từ 15 đến dưới 18 tuổi (số liệu rà soát tại các trường học trên địa 

bàn phố): 7.262 người. 

- Tổng số mũi tiêm là: 14.327 mũi trong đó: 

+ Đã tiêm mũi 1 là: 7.212 mũi, đạt 99,3% 

+ Đã tiêm đủ 2 mũi là: 7.115 mũi, đạt 98% 

- Số người chưa tiêm mũi 1: 50 người, chiếm 0,7% 

- Số người có nhu cầu tiêm mũi 2: 147 người, chiếm 2%.  

2. Cho trẻ từ 12 đến dưới 15 tuổi: 

- Tổng số người từ 12 đến dưới 15 tuổi (số liệu rà soát tại các trường học trên địa 

bàn phố): 6.855 người. 

- Tổng số mũi tiêm tính là: 13.597 mũi trong đó: 

+ Đã tiêm mũi 1 là: 6.801 mũi, đạt 99,2%. 

+ Đã tiêm đủ 2 mũi là: 6.796 mũi, đạt 99,1%. 

- Số người chưa tiêm mũi 1: 54 người, chiếm 0,8%. 

- Số người có nhu cầu tiêm mũi 2: 59 người, chiếm 0,9%.  

3. Cho người từ 18 tuổi trở lên: 

- Tổng số người từ 18 tuổi trở lên (số liệu rà soát tại 15 xã, phường): 90.421 người. 

- Tổng số mũi tiêm là: 185.191 mũi trong đó: 

+ Đã tiêm mũi 1 là: 90.199 mũi, đạt 99,8% 

+ Đã tiêm đủ 2 mũi là: 88.642 mũi, đạt 98%. 

+ Đã tiêm liều bổ sung mũi 3: 6.350 mũi, đạt 7%. 

- Số người chưa tiêm mũi 1: 222 người, chiếm 0,2%. 

- Số người có nhu cầu tiêm mũi 2: 1.779 người, chiếm 2%.  

(có biểu tổng hợp tiêm kèm theo) 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, KIỂM TRA PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH 

1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn; tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định, 

giải pháp phòng, chống dịch của Trung ương, của tỉnh, bảo đảm kiểm soát dịch trong 

thời gian nhanh nhất khi có dịch xảy ra trên địa bàn; tăng cường kiểm soát, thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch trong trạng thái bình thường mới. 
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2. Chỉ đạo UBND các xã, phường kiểm tra, chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác 

quản lý địa bàn, kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư ở cơ sở; nâng cao trách 

nhiệm, hiệu quả hoạt động tổ COVID cộng đồng, bí thư chi bộ, trưởng thôn, xóm, 

tổ dân phố, lực lượng công an xã, an ninh thôn trong quản lý dân cư. Tiếp tục rà soát, 

truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh để thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch theo đúng quy định. 

 Ủy ban nhân dân thành phố trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên 
- Văn phòng Tỉnh ủy 
- Các Sở: Y tế ; VH, TT & DL; LĐ-TB & XH    
- Ban Dân tộc tỉnh    
- Thường trực Thành ủy                      
- Thường trực HĐND thành phố                   (B/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 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
 

 
Tô Hoàng Linh 
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