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I. Tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố 

1. Tình hình bệnh nhân điều trị COVID-19 

Tổng số người mắc COVID-19 (lũy tích): 136 người, trong đó 

-  Số người đã được chữa khỏi: 24 người (số mới 04 người1). 

- Số người đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Tuyên Quang và cơ sở 2, Bệnh viện 

dã chiến thuộc Bệnh viện Phổi Tuyên Quang: 112 người2. 

2. Ca ngoài cộng đồng tại địa bàn các xã, phường: Lưỡng Vượng, Kim Phú, 

Thái Long, Đội Cấn, An Tường; Ỷ La, Nông Tiến, Mỹ Lâm; các trường hợp 
dương tính với SARS-CoV-2 là công nhân nhà máy may của Công ty May MSA-

YB tại phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, cụ thể:  

2.1. Trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn phường Đội 

Cấn: 16 ca, cụ thể: 

(1) Công dân Trần Thị Duyên, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú tại tổ 02, 

phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.  

(2) Công dân Hoa Y Ngoan, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại tổ 03, 

phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đến thời điểm báo 
cáo có 11 trường hợp được xác định là F1. 

(3) Công dân Ban Thị Đức, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại tổ 04, 

phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đến thời điểm báo 
cáo có 12 trường hợp được xác định là F1. 

                                        
1. Phường Nông Tiến: 01 người; phường Phan Thiết: 01 người; phường Hưng Thành: 02 người. 
2 Xã Lưỡng Vượng: 12 người (số mới: 07 người); phường Phan Thiết: 10 người; phường Nông Tiến: 06 người (số 

mới: 02 người); phường Ỷ La: 04 người (số mới: 01 người); phường Tân Hà: 03 người (số mới: 01 người); phường 

Tân Quang 02 người; phường Hưng Thành: 08 người, xã Thái Long: 18 người (số mới: 16 người); phường Đội Cấn 

19 người (số mới: 16 người); phường An Tường: 08 người (số mới: 06 người); xã Kim Phú: 11 người (số mới: 05 

người); Tràng Đà: 02 người; Mỹ Lâm: 02 người (số mới); An Khang: 05 người (số mới: 03 người). 
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(4) Công dân Trần Thị Quyên, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại tổ 04, 
phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đến thời điểm báo 

cáo có 14 trường hợp được xác định là F1. 

(5) Công dân Hoàng Thị Đạo, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại tổ 05, 
phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đến thời điểm báo 

cáo có 05 trường hợp được xác định là F1. 

(6) Công dân Lưu Thị Liên, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại tổ 07, 

phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đến thời điểm báo 
cáo có 12 trường hợp được xác định là F1. 

(7) Công dân Vương Thị Nguyệt, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại tổ 
24, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đến thời điểm 

báo cáo có 04 trường hợp được xác định là F1. 

(8) Công dân Lê Thị Hương, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú tại tổ 20, 

phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đến thời điểm báo 
cáo có 05 trường hợp được xác định là F1. 

(9) Công dân Hoàng Thị Ngân, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại tổ 09, 
phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đến thời điểm báo 

cáo có 10 trường hợp được xác định là F1. 

(10) Công dân Trần Văn Thuật, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại tổ 03, 
phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.  

(11) Công dân Trần Thị Giang, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại tổ 10, 
phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.  

(12) Công dân Nguyễn Anh Hiệp, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại tổ 
12, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.  

(13) Công dân Mai Thị Thu, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại tổ 04, 
phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

 (14) Công dân Trần Văn Thắng, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại tổ 
02, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.  

(15) Công dân Phạm Thị Xuân, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại tổ 19, 
phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.  

(16) Công dân Nguyễn Thị Đào, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tại tổ 
10, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.  

2.2. Trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn phường Nông 

Tiến: 02 ca, cụ thể: 

(1) Công dân Trần Thị Bích Hà, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại tổ 

02, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

(2) Công dân Nguyễn Thị Luận, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại tổ 

05, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 
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2.3. Trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn phường Ỷ  La: 

01 ca, cụ thể: 

Công dân Vũ Thị Tuyến, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại tổ 08, 
phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

2.4. Trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn phường An 

Tường: 06 ca, cụ thể: 

(1) Công dân Nguyễn Thị Xiêm, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại tổ 

02, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đến thời điểm 
báo cáo có 15 trường hợp được xác định là F1. 

(2) Công dân Vũ Thị Kim Thoa, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại tổ 

17, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đến thời điểm 
báo cáo có 19 trường hợp được xác định là F1. 

(3) Công dân Lê Thị Thanh Tâm, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại tổ 
17, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đến thời điểm 

báo cáo có 12 trường hợp được xác định là F1. 

(4) Công dân Nguyễn Thị Lan Anh, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại 

tổ 14, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đến thời 

điểm báo cáo có 11 trường hợp được xác định là F1. 

(5) Công dân Phạm Thị Non, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại tổ 19, 

phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đến thời điểm báo 
cáo có 18 trường hợp được xác định là F1. 

(6) Công dân Trần Thị Thắm, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại tổ 17, 
phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đến thời điểm báo 

cáo có 07 trường hợp được xác định là F1. 

2.5. Trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn phường Mỹ 

Lâm: 02 ca, cụ thể: 

(1) Công dân Trần Thị Mạnh, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại tổ 03, 
phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đến thời điểm báo 

cáo có 09 trường hợp được xác định là F1. 

(2) Công dân Hoàng Ngọc Bích, sinh năm 2014, hộ khẩu thường trú tại tổ 

03, phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang (con của công 

dân Trần Thị Mạnh). 

2.6. Trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn phường Tân 

Hà: 01 ca, cụ thể: 

Công dân Triệu Thị Thu, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại tổ 09, 

phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

2.7. Trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn xã Lưỡng 
Vượng: 07 ca, cụ thể: 

(1) Công dân Lê Thị Tám, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại thôn 07, xã 
Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đã tiêm đủ 2 mũi 

vacxin. Đến thời điểm báo cáo có 04 trường hợp được xác định là F1. 
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(2) Công dân Trần Thị Nhung, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại thôn 
11, xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đã tiêm đủ 2 

mũi vacxin. Đến thời điểm báo cáo có 10 trường hợp được xác định là F1. 

(3) Công dân Đào Thị Hạnh, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại thôn 06, 
xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đã tiêm đủ 2 mũi 

vacxin  Verocell. Đến thời điểm báo cáo có 19 trường hợp được xác định là F1.  

(4) Công dân Trần Thị Trọng, sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú tại thôn 

10, xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đã tiêm đủ 2 
mũi vacxin. Đến thời điểm báo cáo có 04 trường hợp được xác định là F1.  

(5) Công dân Đỗ Thị Thảo, sinh ngày 01/01/1988, hộ khẩu thường trú: Thôn 
1, xã Lưỡng Vượng, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đã tiêm 01 mũi 

vắcxin. Đến thời điểm báo cáo có 13 trường hợp được xác định là F1. 

(6) Công dân Trần Thị Tâm, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại thôn 10, 

xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đã tiêm đủ 02 mũi 
vắcxin. Đến thời điểm báo cáo có 07 trường hợp được xác định là F1. 

(7) Công dân Trần Thị Hồng Yến, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại 
thôn 08, xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đến thời 

điểm báo cáo có 08 trường hợp được xác định là F1. 

2.8. Trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn xã Thái Long: 
16 ca, cụ thể: 

(1) Công dân Lê Thị Huệ, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại thôn Phú 
An, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đến thời điểm báo 

cáo có 01 trường hợp xác định là F1. 

(2) Công dân Hoàng Thị Hoa, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại thôn 

Tân Hải Thành, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đến 
thời điểm báo cáo có 09 trường hợp xác định là F1. 

(3) Công dân Lý Thị Hương Quỳnh, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại 
thôn Phú An, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đến thời 

điểm báo cáo có 09 trường hợp xác định là F1. 

(4) Công dân Trần Thị Lập, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại thôn Phú 

An, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đến thời điểm báo 
cáo có 13 trường hợp xác định là F1. 

(5) Công dân Phạm Thị Hoài, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại thôn 

Hoà Bình, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đến thời 
điểm báo cáo có 08 trường hợp xác định là F1. 

(6) Công dân Lý Thị Oanh, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú tại thôn Tân 
Hải Thành, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đến thời 

điểm báo cáo có 03 trường hợp xác định là F1. 
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(7) Công dân Mai Thị Thu, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại thôn Hoà 
Mục, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đến thời điểm 

báo cáo có 09 trường hợp xác định là F1. 

(8) Công dân Đỗ Thị Hà, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại thôn Hoà 
Mục, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đến thời điểm 

báo cáo có 12 trường hợp xác định là F1. 

(9) Công dân Nguyễn Thị Anh, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại thôn 

Đồng Mon, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đến thời 
điểm báo cáo có 14 trường hợp xác định là F1. 

(10) Công dân Lý Văn Phong, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại thôn 
Đồng Mon, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đến thời 

điểm báo cáo có 24 trường hợp xác định là F1. 

(11) Công dân Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại thôn 

Đồng Mon, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đến thời 
điểm báo cáo có 07 trường hợp xác định là F1. 

(12) Công dân Nguyễn Thị Thuý, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại 
thôn Phú An, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đến thời 

điểm báo cáo có 11 trường hợp xác định là F1. 

(13) Công dân Hoàng Thị Ngọt, sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú tại thôn 
Đồng Mon, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đến thời 

điểm báo cáo có 10 trường hợp xác định là F1. 

(14) Công dân Nông Thị Bình, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại thôn 

Hoà Mục, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đến thời 
điểm báo cáo có 11 trường hợp xác định là F1. 

(15) Công dân La Thị Liên, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại thôn Tân 
Hải Thành, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đến thời 

điểm báo cáo có 02 trường hợp xác định là F1. 

(16) Công dân Nguyễn Thị Hà Thương, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú 

tại thôn Tân Hải Thành, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 
Quang. Đến thời điểm báo cáo có 05 trường hợp xác định là F1. 

2.9. Trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn xã Kim Phú: 05 
ca, cụ thể: 

(1) Công dân Đinh Thị Loan, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại thôn 03, 

xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đến thời điểm báo cáo 
có 11 trường hợp được xác định là F1. 

(2) Công dân La Thị Nghĩa, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại thôn 28, 
xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

(3) Công dân Triệu Thị Nghim, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại thôn 
22, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 
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(4) Công dân Hoàng Thị Nghĩa, sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú tại thôn 
08, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

(5) Công dân La Thị Gấm, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại thôn 08, 
xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đến thời điểm báo cáo 
có 04 trường hợp được xác định là F1. 

2.10. Trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn xã An Khang: 
03 ca, cụ thể: 

(1) Công dân Đỗ Thị Quyên, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại thôn An 
Phúc, xã An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đến thời điểm 

báo cáo có 53 trường hợp được xác định là F1. 

(2) Công dân Vi Tiến Tuân, sinh năm 2007, hộ khẩu thường trú tại thôn 

Trường Thi B, xã An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang (con của 
công dân Hoàng Thị Đêm, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ngày 

02/01/2022). 

(3) Công dân Trần Khánh Ngọc, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại thôn 

Phúc Thuỷ, xã An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

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

phương có diễn biến phức tạp về dịch bệnh            

1. Tổng số người đến từ hoặc đi qua vùng dịch và thực hiện khai báo y tế theo 
quy định (lũy tích): 35.807 người, trong đó có 135 người xác định là F0 (22 người 

đã được chữa khỏi bệnh). 

1.1. Tổng số người thực hiện việc cách ly, theo dõi (lũy tích): 35.672 người, 

cụ thể như sau: 

1.2. Cách ly y tế tập trung 

- Số người cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố: 07 người (01 
bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 đang ở khu cách ly tập trung). 

- Số người hoàn thành thời gian cách ly tế tập trung: 04 người. 

1.3. Số người tự cách ly, theo dõi tại gia đình (lũy tích): 35.665 người (số 
mới: 534 người), trong đó: 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường quyết định cách ly, theo dõi tại nhà: 9.086 người 
(số mới 326 người). 

 - Số người được hướng dẫn, tự theo dõi tại nhà: 26.579 người (số mới: 208 người). 

2. 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): 11.418 
người. 

3. Tổng số người được lấy mẫu xét nghiệm đến ngày 03/01/2022: 24.641 
người. Trong đó 23.908 mẫu kết quả âm tính, số mẫu dương tính: 133 mẫu, đang 

chờ kết quả: 600 mẫu.  
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4. Tổng số người về địa phương và thực hiện khai báo y tế ngày 03/01/2022: 
573 người.  

(có biểu theo dõi dịch COVID-19 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.  

2. Chỉ đạo UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện rà soát danh sách người 
trở về địa phương để điều tra yếu tố dịch tễ và áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp. 

Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát người về từ thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh 
Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Phú Thọ, Hà Giang và một số khu vực đang có 

diễn biến phức tạp về dịch. 

Tổ công tác phòng, chống COVID-19 các xã, phường thường xuyên tăng 

cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.  

Chỉ đạo các xã, phường 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.  

3. Công tác tiêm phòng COVID-19 

3.1. 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 tính đến ngày 03/01/2022 là: 14.327 mũi trong đó: 

+ Đã tiêm mũi 1 là: 7.212 mũi. 

+ Đã tiêm đủ 2 mũi là: 7.115 mũi. 

- Số người chưa tiêm mũi 1: 50 người. 

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

3.2. 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 đến ngày 03/01/2022 là: 13.597 mũi trong đó: 

+ Đã tiêm mũi 1 là: 6.801 mũi. 

+ Đã tiêm đủ 2 mũi là: 6.796 mũi. 

- Số người chưa tiêm mũi 1: 54 người. 

- Số người có nhu cầu tiêm mũi 2: 59 người.  
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3.3. 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 tính đến ngày 03/01/2022 là: 185.191 mũi trong đó: 

+ Đã tiêm mũi 1 là: 90.199 mũi (tiêm trong ngày 05 mũi). 

+ Đã tiêm đủ 2 mũi là: 88.642 mũi. 

+ Đã tiêm liều bổ sung mũi 3: 6.350 mũi (tiêm trong ngày 183 mũi). 

- Số người chưa tiêm mũi 1: 222 người. 

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

(có biểu tổng hợp tiêm kèm theo) 

Ủy ban nhân dân thành phố trân trọng báo cáo./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên 
- Thường trực Tỉnh ủy 
- 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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