
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THANII PHO TUYEN  QUANG Doe lap - Tir do - Hanh phüc 

S&.1c3 9  /BC-UBND Tuyên Quang, ngày.'i'$ tháng 4 nám 2020 

BAO CÁO 
TInh hInh djch bnh Covid-19 trên dja bàn thành phô 

(TInh a'ên 16giôngày 12/4/2020) 

I. Tlnh hInh djch bnh Covid-19 trên dja bàn thành phô 

Hin tti, trên dja bàn thành ph chua ghi nhn ca nhim bnh Covid- 19. 

1. S nguèi dang duçic cách ly, theo dOi là 637 ngi.thi, trong do: 

- EMi tuçmg áp diing bin pháp each ly theo döi tp trung là 18 ngithi, gm: 

+ Ti khu each ly tp trung cüa tinh là 01 ngiii. 

+ Tai khu each ly tp trung cüa thành ph là: 17 nguñ 

- Di ti.rçing thc hin vic each ly, theo dôi tai  gia dInh là: 619 ngui, trong do: 

+ S ngu1i có quyt djnh each ly cüa UBND các xã, phithng là: 43 ngui. 

+ S ngud duçc huàng dn theo dôi ti nba: 576 ngithi. 
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14 0 10 01 03 
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9 Di Cn 73 0 73 

Kim tra than 
nhit thu&ng 
xuyên; Sirc khóe 
bInh thurng 

10 M5 Lam 49 0 49 

Kim tra than 
nhit thirà'ng 
xuyên; S(rc khôe 
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11 Tràng Da 31 0 31 

Kim tra thAn 
nhit thumg 
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(Co bié'u chi tjlt nhimg ngzthi d'ang thccxc cách ly theo döi kern theo) 



2. S ngu1i dã ht thôi gian cách ly theo dOi, süc kkioé on djnh là 417 ngui, 
cu the nhu' sau: 

STT Do'n vj 
Hét 
thôi 
gian 

TInh Trng sirc khöe hin tii 

1 Cong ty Gang thép Tuyên Quang 87 Sirc khoé n djnh 

2 Cong ty Seshin 03 Sirc khoê 6n djnh 

3 Cong ty Tam Cru 13 Süc khoê n djnh 

4 Cong ty TNHH MSA 04 Sirc khoê n djnh 

5 Tan Ha 21 Süc khoé n djnh 

6 La 45 Sirc khoé n dinh 

7 Phan Thit 43 Src khoê n dinh 

8 Minh Xuân 24 Süc khoê n djnh 

9 Tan Quang 18 Sirc khoé n dinh 

10 Hirng Thành 14 Sirc khoê n djnh 

11 Nông Tin 23 Süc khoê n dinh 

12 An Tung 18 Sirc khoê n dnh 

13 Dôi Cn 22 Siirc khoê n dinh 

14 MLâm 13 Sückhoêndjnh 

15 Trang Dà 20 Src khoê n djIIh 

16 An Khang 05 Si'ic khoê n djnh 

17 Ltrmg Vucmg 26 Sirc khoê n djnh 

18 Thai Long 06 Sirc k.hoê n djnh 

19 Kim Phü 12 Sue khoê n djnh 



II. Cong tác chi dio phông, chng djch cüa thành ph 

1. US'  ban nhân dan thành ph d nghj US'  ban Mt tr.n T quc va các t 
chIrc chInh trj-xâ hi thành phô, các ca quan, don vj, US'  ban nhân dan các xà, 
phuông tiêp tiic thirc hin mt so ni dung sau: 

1.1. Tip tiic thông tin, tuyên truyên den toàn th doàn viên, hi viên và nhân 
dan trên dja bàn thành ph v thic hin each ly toàn xã hii, hmn chê tôi da viêc ra 
ngoài và di chuyn; deo khu trang và rCra tay thu&ng xuyên; doàn két, chung src 
dng lông, phôi hçip ch.t chë vOi các Co quail, don vj dê thçrc hin có hiu qua các 
giãi pháp cp bach gop phn thng Ca nuc day lüi di djch; chi tr9ng biêu throng ye 
the tm lông nhân ái, tm girong t& tIch crc hu&ng irng cong tác phông, chông djch 
và len an manh  m các hành vi vi phm quy djnh ye phông, chông djch. 

1.2. Tang cung thrc hin t& các bin pháp phông, chng djch Covid- 19 trên 
dja bàn, tuyt di không ducic lci là, chü quan, chân chü; tiêp tiic quán trit sâu sac 
chü tnro'ng bâo v tot nhât sue khOe và tInh mng nhân dan; huy ctng mi nguôn 
hrc âé thrc hin cong tác phông, chông dch bnh; phôi hcTp chat chê, nhuãn 
nhuyn, thrc hin các bin pháp phông chông djch vâi tinh than kiên quyêt hon, 
manh m hcrn, khân truong hon, dc bit là thirc hin nghiêm các giài pháp cap 
bach, không lam suy giàm müc d và các yêu câu cüa Chi thj so 16/CT-TTg cUa 
Thu tu&ng ChInh phü và các Van bàn chi dao  cüa tinh, Thành üy, Uy ban nhân dan 
thành phô. 

1.3. Di vâi can b, cong chirc, viên chüc và ngui lao dng trong các Ca 
quan, don vj: Tang cuèng 1rng diing cong ngh thông tin trong thrc hin nhim viii, 
chuyên sang lam vic tai  nhà và phái bào dam duy tn hott dng cüa Co quan don vj. 

1.4. Giao Cong an thành ph chü tñ, phôi hcip vO'i các co quan, don vj Co lien quan: 

- Rà soát ngu&i nuâc ngoài qua han tam trü trên dja bàn; phi hçrp vâi the co 
quan chüc nàng tao  diêu kin xuât cãnh dôi vó'i nhüng truôTig hgp có nhu câu; tham 
mtru xü iS' kiên quyêt cáe truOng hçip cô tInh vi pham pháp 1u.t xuât nhap cánh. 

- Tang curng kiêm tra, kiêm soát tham muu và xü iS' nghiêm theo quy djnh 
cüa pháp lut dôi vó'i các hành vi vi pham lien quan den phông, chông dch bnh 
Covid-19 trên dja bàn thành phô, các hành vi vi pham gOm: Vi phm ye khai báo y 
tê (khong khai báo, khai báo khóng trung thtc); trOn cách ly, không chap hành bin 
pháp phông, chông djch; chông dôi nguôi thi hành cong vii phông, chng djch; ti 
tp dOng nguôi; di.ra tin sai, không dung sir that,  gay hoang mang du lun, mt on 
djnh xä hi; tái chê khau trang y tê dã qua su diing; san xuât hang già, dâu co gäm 
hang, tang giá trai phap lu.t, gian 1n.thuong rnai,  gay bat on thj tru?mg,...; neu có 
dâu hiu ti pham phài chuyên ngay ho so den co quan chüc näng dê diu tra, x1r iS' 
ye hInh su. 

Ket qua: Tü ngày 10/4 den ngày 12/4 xr phat vi pham lien quan dn phông 
chông djch bnh: Tng so: 115 v, trong do pht cánh cáo: 90 trueing hcip; phat tin: 
25 tru?mg hçrp (4.500.000 dOng) 

1.5. Giao U5' ban nhân dan các xã, phumg phi hgp vOi Buu din thành ph 
thông báo den các dôi tuqng thi hträng ye th&i gian, hInh thüc chi trá luong htru và 
trçi cap bào hiêm xà hi, khuyên khIch các dOi tuqng thi hu&ng nhtn luong him và 
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trçicp tai  nhà; chi dao  Cong an, Tram Y t các xa, phithng, y t thôn, xóm, t dan 
phô phôi h9p vói Bào hiêm Xã hi tinh, Bixu din thãnh phô dam bâo cong tác 
phOng, chông djch bnh Covid- 19 tai  các diem chi trâ và dam bâo cong tác an ninE 
trong thôi gian chi trã hicmg huu, trçi cap bão hiêm xã hi tai  dja phuung 

2. Ban Chi dao  thành ph v phông, chng djch Covid- 19 dã ban hành quyt 
djnh cách ly y tê tap trung dôi vth 01 ngu?ii tai  khu cách ly tp trung cüa thành phô; 
phé duyt danh sách hêt thtñ gian cách ly tp trung dôi vó'i 01 ngthi each ly tai  khu 
cách ly cüa tinh, nhtthg tnrmg hcp hêt thii gian each ly tp trung tiêp tçic duqc theo 
dOi, each ly tai  nhà 14 ngày. 

Trên day là báo cáo tInh hInh djch bnh Covid- 19 trên dja bàn thành ph (tInh 
den 16 gi& ngày 09/4/2020). U' ban nhân dan thành phô trân tr9ng báo cáo.!. 

Ncri nIzn: 
- U' ban nhân dan tinh 
- Sà Y té 
- So' VAn hóa, TTDL (bAo 
- S Lao dông-TBXFI cáo); 
- Thuêrng trrc Thãnh Oy 
- Thi.rOng triic HDND thành pho 
- Ban Tuyên giáo Thành üy 
- Ban dan tc tinh 
- Chü tjch UBND thành pho 
- Các PCI UBND thành pho; 
- VAn phOng HDND và UBND thành phô; 
- Phông Y té thãnh phô; 
- Irang thông tin din tfr thành phO; 
- Lizu: VT. 



DANH SAd NHGNGTNG OUOC CACH LY, THEO DOI 

(Kern theo Báo cáo só'195 /BC-fJBND ngâ cia Uy ban nhán dan than/i phó') 

STT Hç vàtên ?' Dôi ttrçng Noi cách ly, theo döi 
NgàyvTuyên 

Ghi chü 

1. Phtrong Tan Ha 

I Nguyn Thj Phtrng Hong Nil 1978 Di tir Quan Thanh Xuin Ha Nôi v Dang theo döi, each ly To 5, phireng Tin Hi 30/03/2020 QD each ly tai  nhà 

2 Vu Xuin Thng Nam 1990 Thuc tap sinh tai bnh viên Bach Mai v Dang theo dOi, cách ly TO 4, phtring Tin Ha 30/03/2020 QD each ly tai  nhà 

3 L Thi Xuin N 1954 Di ttr Hi Dong, Ha Ni v Dang theo dOi, cich ly To 11, phuông Tin Ha 3 1/03/2020 QD each ly tai  nhi 

4 Phain Thi NgQc Nil 1958 Di t& Cam Ranh, Khánh Hèa ye Dang theo döi, cich ly To 11, phuing Tin Hi 31/03/2020 QD cich ly tai  nhi 

5 Nguyn Th Luân Wi 1977 Di tfr Bnh vin Bach  mai vC Dang theo dii, cich ly TO 15, phuing Tan Hi 31/03/2020 QD cich ly tai nhà 

6 Li Thu Thio N 2000 Di tr Qun Nam Tr him, Ha ni v Dang theo dii, cich ly To 14, phumg Tin Ha 3 1/03/2020 QD cich ly tai  nhi 

7 TrOn Thj Minh Tim Ncr 1994 Di tir Qun Ding Da, Hi Ni VO Dang theo dii, each ly TO 4, phithng Tin Hi 31/03/2020 QD cich ly tai nhi 

8 Trn Anh Dung cr 1996 Di tr Ha Ding, Hi Ni ye Dang theo dii, each ly TO 4, phu&ig Tin Ha 3 1/03/2020 QD cich ly tai  nhi 

9 Li Nht Qu'nh Wi 1996 Di tcr Hoing Mal, Hi NOi  vO Dang theo dii, each ly TO 7, phi.thng Tin Hi 31/03/2020 QD cich ly tai nhi 

10 D.ng Thj Nha Nil 1958 Di tr Hi Ni ye Dang theo dii, cich ly TO 16, phuOng Tin Hi 31/03/2020 QD cich ly tai  nhi 

11 Nguyn ThUy Ngin N 1977 Di ti1 Bênh viên Bach  Mai Dang theo dii, cách ly TO 7, phi.ring Tin Hi 3 1/03/2020 QD each ly  tai nhi 

12 Trn Thi Thanh yin Nil 1988 Di tcx Sic scm, Ha Ni Dang theo dii, cich ly TO 3, phLring Tin Hi 31/03/2020 QD cich ly tai nhà 

13 Bii Xuin Tuin N 1990 Di khim tai Bnh vin Bach  Mai Dang theo dii, cich ly TO 5, phtring Tin Hi 3 1/03/2020 QD cich ly tai  nhi 

14 Nguyen Thanh Binh N 2003 Di khim tai Bnh vin Bach  Mai Dang theo dii, cich ly TO 5, phumg Tin Hi 31/03/2020 QD each ly tai  nhi 

15 Tnwng Ding Luin Nani 1970 Di thini nguii nhi tai  BV  Bach  Mai Dang theo dii, cich ly TO 4, phi.r?mg Tin Hi 02/4/2020 QD cich ly tai nhi 

16 Pham Quang Hjen Nam 1975 Dua Anh trai di khim tai  BV  Bach  Maj Dang theo dii, cách ly To 7, phiimg Tin Hi 02/4/2020 Qf) cich ly tai  nhi 

17 DO Th H.ng Ncr 1977 
DithimngLthi nhi tai  phuing '' La, nOm dieu trj tai BV 

Dang theo dii, cich ly TO 16, phu&ng Tin Hi 03/4/2020 QD cich ly tai nhi 
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18 V/i Qu'nh Anh NO 1998 Di i/i Quan Dng Da Ha NOi  v Dang theo dOi, each ly T 15, phiing I/tn Ha 06/4/2020 QD cách ly tai nhà 

2. Phirrng Y La 

LOThjThào 

TrAnThi Ha 

Trn Thi Ngoc Tü  

Tiép xüc vói bà Linh và tip xOc vài bà Hue.  Co h khu 
thu/mg trO tai  x MO Linh, huyn MO Linh, TP. Ha Ni. 
(Chci dOm phtrmg TOn Quang) 

Tip xñc vài bà Hu là ngi.räi dn giao hoa cO h khu 
thu/mg trCi tai xO MO Linh, huyn MO Linh, TP. Ha Ni  

Dang theo dOi, cách ly tai  khu cách ly tp trung c/ta 
thOnh ph (Tru/ing Dai  hQc TOn Trào) 

Dang theo dOi, cách ly ti 1dm cOch ly tp trung c/ta 
thOnh ph6 (Tru/mg Dal  hQc TOn TrOo) 

Dang theo dOl, cách ly tai  khu each ly tap trung c/ta 

thành ph (Tru/mg Dai  hQc TOn IrOn) 

08/4/2020 

08/4/2020 

08/4/2020 

Cách ly tai  nhà ngày 08/4 
Cách ly tp trung tr ngày 
09/4/2020 

Càch ly t3i nhà ngày 08/4 
Cách ly tap trung t/x ngày 
09/4/2020 

Cách ly tai nhà ngày 08/4 
Cách ly tap trung t/r ngày 
09/4/2020 

2 

3 
rip xüc vài bà Hu là ngtthi dn giao hoa có ht khu 
his/mg trü tai xA MO Linh, huyn MO Linh, TP. HaNOi. 

3. Phmmg Tn Quang 

Tip s/ic vöi nguôi giao boa a MO linh, HaNOi, LiOn 
Quan dn BN 243 

Tip sOc vài ngthi giao hoa a MO linh, HaNOi, LiOn 
Quan dn BN 244 

Dang theo döi, cách ly tai  kim cãch ly tp trung c/ta 
thOnh ph (Tnrang Dai hQc TOn TrOo) 

Dang theo dOi, each ly tai  khu cách ly tp trung c/ta 
thOnh phó (Trtthng D?i  hçc I/tn Trào) 

08/4/2020 

08/4/2020 

Cách ly tai  nhà ngày 08/4 
Cách ly tp trung t/r ngày 
09/4/2020 

Cách ly tai nhà ngày 08/4 
Cãch ly tap trung t/r ngày 
09/4/2021 

4. Phirông Htrng Thành 

1998 YOn hoO - CAu giy - Ha NOi 
COch ly tai  khu each ly tp trung c/ta tinh (Trung do/tn 

247) 

1978 
[isp sOc vài ngtrai giao hoa a MO linh, Ha NOi,  LiOn 

uan dn BN 243 
Dang theo dOi, cách ly tai khu cách ly tp trung c/ta 

thành ph (Tnt/mg Dai  hc TOn Trào) 

NO 1979 
fip sOc vol ngtthi giao hoa a MO linh, Ha NOi,  LiOn 
Quan dn BN 244 

Dang theo dOi, câch ly tai  khu cách ly tap trung c/ta 

thành ph6 (Tnt/mg Dai  hQc TOn Trào) 

2005 Con Ba B/ti Thj Thu 
Dang theo dOi, cách ly tai  khu cOch ly tAp trung c/ta 

thành ph6 (Tri.rang Dai  hpc Tan Trào) 

Cách ly tai  nhà t/r 30/3 
dn 02/4/2020 
Cách ly tAp trung t/r ngày 
03/4/2020 

Cách ly tai  nba ngày 08/4 
Cách ly tp trung t/r ngày 
09/4/2020 

Cách ly tAi  nhà ngOy 08/4 
Cách ly tp trung tO ngày 
09/4/2020 

Cách ly tai  nba ngày 08/4 
Cãch ly tp trung tO ngày 
10/4/2020 

5. Phurrng Nông Tiên 



STT Ho và ten 
Gió1 
tinh 

Nàm 
sinh 

D61 tuQ'ng Noi each ly, theo döi 
Ngãy v Tuyên 

Quang 
Ghi chü 

1 BÜI Thi Minh Châu N 1975 
Tip süc vâi ng.rôi giao hoa & Me linh, Ha Ni, Lien 
Quan dn BN 244 

Dang theo dOi, cách ly tai  khu each iy tp trung cüa 
thành ph6 (Tru&ng Dai hQc Tan Trào) 

08/4/2020 
Cách ly ti nhà ngày 08/4 
Cách ly tp trung t& ngày 
09/4/2020 

6. Phirong An Tu'o'ng 

1 Hoang Thj Vn Mh N 1977 
Ban hoa tai chci Km 4 Song Lô, tip sOc vó ngu&i giao 
hoa & Me linh, Ha Ni, Lien Quan dn BN 244 

Dang theo dOi, cách ly tai  khu each ly tp trung cOa 
thành ph6 (Tnx&ng E)i hQc Tan Trào) 

08/4/2020 
Câch ly tai  nhà ngày 08/4 
Cách ly tp trung t& ngày 
09/4/2020 

2 Nguyn Thj Thoa N0 1974 
Ban hoa tai  ch? Tarn C&, tip sOc vài ngirôi giao hoa a 
Me linh, Ha Ni, Lien Quan dn BN 243 

Dang theo di, each ly tai khu cách iy tp trung cOa 
thânh ph6 (Tru&ng Dai  hQc Tan Trào) 

08/4/2020 
Cách li tai  nhà t& 08/4 
Cách 1ytptrungt&ngày 
09/4/2020 

3 Dào Thi May N 1967 
Ban hoa tai  chçi Tam C&, ti6p sOc vài ngir/ii giao hoa & 
Me linh, HaNOi,  Lien Quan dn BN 246 

Dang theo dOi, each ly tai  khu cách ly tap trung cOa 
thành ph6 (Tru&ng Dai  hQc Tan Trào) 

08/4/2020 
Cách b' tai nhà t& 08/4 
Cách ly tp trung t& ngày 
09/4/2020 

4 Vfi Van Chi6n Nam 1968 
Ban hoa tai chq Tam Ca, tip sOc vài ng.rôi giao hoa & 
Me linh, HaNOi, Lien Quan dn BN 245 

Dang theo dOi, each ly tai  khu each ly tp trung eOa 
thãnh ph6 (Trir&ng Dai  hQe Tan Trào) 

08/4/2020 
Cách b' tai nhà tir 08/4 
Cách ly tp trung t& ngày 
09/4/2020 

5 VO Dào Phucrng Thão N 2004 Con gái nhà Ong Vu Van Chin 
Dang theo dOi, cách ly tai  khu each iy tap trung cOa 
thành ph6 (Tni&ng Dai  hçc Tan Trào) 

08/4/2020 
Cách ly tai  nha t& 08/4 
Cãch ly tp trung tO ngày 
09/4/2020 

6 Tóng Th Bich Ncr 1965 
Ban hoa tai  ch lam C&, tip s/ic vOi ngu/ci giao hoa & 
Me linh, HaNOi, Lien Quan dn BN 247 

Dang theo dOi, each ly tai  khu each iy tp trung cOa 
thanh ph6 (Tnthng Dai  hçc Thn Trào) 

08/4/2020 
Cách ly tai  nhà tO 08/4 
Cách ly tap trung tO ngày 
09/4/2020 

7 Nguyn XuOn Vizcing narn 1960 TO 
Dang theo dOi, cách ly tai  khu each iy tap trung cOa 
thành ph6 (Tnr&ng Eii hpc Tan Trào) 

11/04/2020 
Cách b' tai Tram Y th 
11/4 Cách ly tp trung tO 
ngãy 12/4/2020 

7. Xã An Khang 

I Tr6n NgQc Hal Nam 1964 Thành ph6 Ha NOi 
Dang theo döi, cãch ly tai  khu each ly tp trung c/ia 
thành ph6 (Tru&ng Dai hQc Tan Trão) 

04/01/2020 

Cách ly tai  nhà tO 01/4 
dn 06/4/2020 
Cách ly tp trung tO ngày 
06/4/2020 

2 Trn Thanh Xuân N 2001 Thii&ng Tin - Ha NOi Dang theo dOi, câch ly tal  An Ph/ic 3 1/3/2020 Quyt djnh each ly tai  nhà 

3 T DOc Thành Narn 1964 Bênh viên Bach  Mai - HàNôi An LOc  B 04/01/2020 Quy6t djnh each ly tai  nhà 

8. Xã Lirrng Vtrçrng 



STT Ho va ten 
Giói 
tinh 

Nm 
sinh 

Doi tuo'ng Nm cach ly, theo doi 
Ngày ye Tuyên 

Quang 
Chi chO 

1 Nguyn Van Thi Nani 1996 Ngoc Hi- Hoàng Mai - HN( Di lam) Dang theo dOi, cách ly tai  thôn 1. xã Lirong Vtrcing 31/3/2020 Quyt dinh each ly tai nhà 

2 Ltring Diic Anh Nani 1994 Ngo 445 Lac  Long Quan- Tây H - HN( CN Lp dat Dang theo dôi. each ly tai  thôn 1, xA Luong Virqng 3 1/3/2020 Quyt djnh each ly tai nhà 

3 Trn Thj Khuyên NU 1999 Ph6 Vinh Hung- Hoàng Mai - HN( Di lam) Dang theo dOi, each ly tai  thôn 7, xA Lung Vucing 31/3/2020 Quyt dinh cách ly tai  nhà 

4 D Tun Anh Nani 1997 Phu xe khách Tuyên Quang M5 Dinh Dang theo dOi, cách ly ti thôn 2, xA Lung Vucmg 30/03/2020 Quyt djnh each ly tai nhà 

5 Tr.n Thj Lan Nü 1979 Khám Bênh Tai BV Viêt Xô- HN Dang theo döi, cách ly tai thôn 5, xã Lung Vucrng 30/03/2020 Quy& djnh each ly tai nhà 

6 Dang Xuân Truarng Nan 1970 Lái xe khách Baa Yn - M Dinh - HN Dang theo dOi, cách ly ti thôn 8, xa Luong Vixqng 30/03/2020 Quyt djnh each ly t?i  nhà 

7 Nguyn Thj Thu Hucmg Nt 1991 Long Biên - Ha NOi Dang theo dOi, cách ly tai thôn 2, xa LuO'ng Vuqng 31/03/2020 Quyt dinh cách ly tai  nhà 

8 Trjnh Hoàng Anh Nam 1991 Long Biên - Ha NOi Dang theo dOi, cách ly tai  thôn 2, xã Luông Vucing 0 1/4/2020 Quyt dinh each ly tai  nhà 

9 Trnh Gia Khánh Nam 2017 Sãi Dng - Long Biên - HN Dang theo döi, each ly tai  thôn 2, xä Lithng Vucmg 01/4/2020 Quyt djnh cách ly tai nhà 

10 Lê Manh Hing Nan 1983 Lao cai v Dangtheo di, cách ly tai thôn 8, xaLung Vucmg 01/4/2020 
Qutdinh each 13' cüa 

11 TrAn Th Nhi NU 1962 Qun Hoang Mai-HN Dang theo döi, each ly tai  thôn 1, x Luong Vucing 01/4/2020 Quyt djnh each ly tai nhà 

12 Luu Ban Ban Nam 1970 Pham HOng - flr Liêm - HN Dang theo dOi, cách ly tai  thôn 6, xâ Luong Vucing 31/03/2020 Quyt djnh cách ly tai  nhà 

13 Nguyn Quang Huy Nan 1996 M Lao- Ha Dông- HN Dang theo dOi, cách ly tai thôn 3, xa LuOng Vuçing 3 1/03/2020 Quyt djnh cách ly ti nhà 

14 Phan Ngoc An Nan 1990 
TrnQu'CaP-Van Miu- HN v PhU Ninh- 

Dang theo dOi, each ly tai  thOn 7, x Lung Vwng 3 1/03/2020 Quyêt djnh each ly tai nhà 

15 Nguyn Thanh TOng Nam 1990 Phan Chu Chinh- Hoàn Kiim - FIN Dang theo dOi, cãch ly tai  thôn 5, xa Lirong Vircmg 02/4/2020 Quy& djnh cách ly tai  nhà 

16 Nguyn Thj ThOy M 1986 Miring Khucmg -Lao Cal Dang theo dOi, each ly tai  thOn 11, xA Li.rOng Vucing 30/3/2020 Quyt dlnh  cách ly ti nhà 

17 Luring Van Vinh Nan 1995 Táy Ho - Ha Ni Dang thea dOi, each ly t?i  thôn 7, xà Lung Vuvng 03/4/2020 Quyt djnh each ly tai  nhà 

18 TrAn Thi Giang Ntr 2002 Ba Ph-Khc Nim-Bc Ninh Dang theo dOi, cãch ly tai  thOn 10, xã LuOng Virçing 04/4/2020 Quyt djnh cách ly tai nhà 

19 La Van Khoa Nan 1979 Hoài Dirc -Ha Ni Dang theo dOi, cách ly tai  thôn 1, xà Liröng Vi.rcing 07/4/2020 Quyt dnh cach ly tai  nba 

20 Phüng Manh  Dirc Nani 1977 Thành ph6 Ha NOi Dang theo dOi, each ly tai thôn 7, xa LuOng Vu'qng 08/4/2020 Quy& djnh each ly tai  nha 



STT H9 và ten 
Gi&i 
tInh 

Näm 
sinh 

i tu'qng Ni cách ly, theo di 
Ngãy v Tuyên 

Quang 
Ghi chü 

21 Phan Thj Minh Nil 1979 Thành ph6 HàNi f)ang theo döi, cách ly tai  thôn 7, xã Luong Vizcing 08/4/2020 Quyét dnh each ly ti nba 

22 Nguyn Thiy Hang Nil 1999 Ng 139- Tam Trinh - Ha Ni Dang theo döi, each ly tai thOn 5, x LuOiig Vuqng 04/1 1/2020 Quy& dlnh  each ly tai  nhà 

23 Nguyn T Qu5'nh Trang Nil 1996 Tan Ap- Ba Dmnh - Ha NOi Dang theo dOi, cách ly tai  thôn 2, xa LuOng Viicmg 04/11/2020 Quy& dnh cách ly tai nhà 
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