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BÁO CÁO 

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

(Tính đến 16 giờ, ngày 03/8/2020) 

 

                                  

   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 Đà Nẵng, 

Quảng Ngãi và những địa phương có diễn biến phức tạp về dịch bệnh 

- Tổng số người trở về từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi và những địa phương có 

diễn biến phức tạp: 525 người (trong đó 285 người đang tự cách ly, theo dõi; 

240 người hết thời gian cách ly, theo dõi). 

- Tổng số người được lấy mẫu xét ngiệm: 276 người (kết quả âm tính)   

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

báo y tế theo quy định: 285 người (số người rà soát mới: 02 người, có danh sách 

chi tiết kèm theo). 

- Uỷ ban nhân dân các xã, phường quyết định cách ly tại nhà: 05 người 

(02 người hoàn thành thời gian cách ly). 

- Số người được hướng dẫn, tự theo dõi tại nhà: 280 người (02 người mới). 
  

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 41  41    

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 

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 

3 
Phan 

Thiết 
24 4 20    

Kiểm tra thân 

nhiệt thường 

xuyên; Sức khỏe 

bình thường  

4 
Minh 

Xuân 
43 1 42    

Kiểm tra thân 

nhiệt thường 

xuyên; Sức khỏe 

bình thường  

5 
Tân 

Quang 
47  47    

Kiểm tra thân 

nhiệt thường 

xuyên; Sức khỏe 

bình thường  

6 
Hưng 

Thành 
22  22    

Kiểm tra thân 

nhiệt thường 

xuyên; Sức khỏe 

bình thường  

7 
Nông 

Tiến 
15  15    

Kiểm tra thân 

nhiệt thường 

xuyên; Sức khỏe 

bình thường  

8 
An 

Tường 
28  28    

Kiểm tra thân 

nhiệt thường 

xuyên; Sức khỏe 

bình thường  

9 Đội Cấn 2  2    

Kiểm tra thân 

nhiệt thường 

xuyên; Sức khỏe 

bình thường  

10 Tràng Đà 4  4    

Kiểm tra thân 

nhiệt thường 

xuyên; Sức khỏe 

bình thường  

11 
An 

Khang 
3  3    

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 

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 

12 
Lưỡng 

Vượng 
18  18    

Kiểm tra thân 

nhiệt thường 

xuyên; Sức khỏe 

bình thường  

13 Kim Phú 17  17    

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: 240 

người, cụ thể như sau: 
 
 

 

STT Đơn vị 
Số người hết thời 

gian cách ly 
Tình trạng sức khỏe hiện tại 

1 Tân Hà 36 Sức khoẻ ổn định 

2 Ỷ La 05 Sức khoẻ ổn định 

3 Phan Thiết 42 Sức khoẻ ổn định 

4 Minh Xuân 16 Sức khoẻ ổn định 

5 Tân Quang 42 Sức khoẻ ổn định 

6 Hưng Thành 21 Sức khoẻ ổn định 

7 Nông Tiến  16 Sức khoẻ ổn định 

8 An Tường 13 Sức khoẻ ổn định 

9 Đội Cấn 05 Sức khoẻ ổn định 

10 Tràng Đà 07 Sức khoẻ ổn định 

11 An Khang 05 Sức khoẻ ổn định 

12 Lưỡng Vượng 04 Sức khoẻ ổn định 

13 Kim Phú  28 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 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị:  

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban 

Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch bệnh, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Ban Chỉ đạo tỉnh, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo thành phố 

về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tập trung phòng, chống dịch bệnh 

với tinh thần trách nhiệm cao nhất, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát, 

đồng thời thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, duy trì sản xuất, kinh doanh, chăm lo 

cho người dân, chủ động chuẩn bị các phương án bảo đảm phục hồi, thúc đẩy sản 

xuất kinh doanh, phát triển kinh tế. 

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao 

ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, 

hướng dẫn của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh, thành 

phố; rà soát, lập danh sách toàn bộ cán bộ,công chức, viên chức các cơ quan, 

đơn vị, địa phương và người dân trên địa bàn đã đến thành phố Đà Nẵng, Quảng 

Ngãi và những địa phương mới phát hiện có người dương tính với COVID-19 

trong cộng đồng về địa bàn trong khoảng thời gian từ ngày 08/7 đến nay, để yêu 

cầu thực hiện khai báo y tế điện tử, tự theo dõi sức khỏe;  

- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trong trường học; bảo đảm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 

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

(tính đến 16 giờ, ngày 03/8/2020). 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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