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TP. Tuyên Quang, ngày 13 tháng 10 nàm 2021

BAO CÁO
Tmnh hInh dch bnh Covid-19 trên dja bàn thành phô
(TInh den 16 giô ngày 13/10/2 02 1)
KInh gài: Uy ban nhán dan tinh Tuyên Quang
I. Kt qua thiyc hin các bin pháp phông, chng d!ch bnh Covid-19
1. Dn th?i dim báo cáo trên dja bàn thành ph không ghi nhn them ca
nhim bênh Covid-19.
2. S ngui cách ly tai khu cách ly tp trung cüa thành pM: 10 ngu&i.
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II. Ket qua thirc hiçn cong tac kiem tra cong tac phong, chong d!ch
A

1. Chi dao UBND các xä, phu&ng tip ttic thirc hin rà soát danh sách ngi.thi
trâvê dja phuang dê diêu tra yéu to djch tê và áp dung các bin pháp cách ly phui hçip.
Tiêp tic quãn 1, kiêm soát ngixri ye tü thành phô Ho ChI Minh, tinh BIrih D.wng,
Dông Nai, Long An, den th&i diem báo cáo không có tru&ng hçp cong dan tr v
da phixo'ng.
2. T cong tác phông, chéng COVID- 19 các xâ, phu&ng tip tic tang cung
kiêm tra, giám sat cong tác phông, chong djch lrên dja bàn. Den thôi diem báo cáo,
không có tru?mg hcip nào vi phm phông, chông djch.
Uy ban nhân dan thành pM trân tr9ng báo cáo.!.
Nciinhân:,

- Nhtr trên;
- Các So': Y tê ; VH, IT & DL; LB-TB & XH
- Ban Dan tc tinh
- Thir&ng trire Thành üy
(B/cáo);
- Thi.rOng trirc HDND thành phô
- Ban Tuyên giáo Thành üy
- Chü tjch, PCT UBND thành phô
- Van phOng FIDND và UBND thành phô;
- Các ccx quan, don vj thành phô;
- UBND các xã, phuOng;
- Chuyên vién: VX;
- Trang thông tin din to' thành ph;
- Li.ru: VT.
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