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BÁO CÁO
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố
(số liệu đến 12 giờ, ngày 19/10/2021)
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
I. Tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố
1. Đến thời điểm báo cáo trên địa bàn thành phố không ghi nhận thêm ca
nhiễm bệnh Covid-19.
2. Danh sách công dân trên địa bàn thành phố trở về từ những địa phương có
diễn biến phức tạp về dịch bệnh
2.1. Tổng số người đến từ hoặc đi qua vùng dịch và thực hiện khai báo y tế
theo quy định (lũy tích): 16.934 người, trong đó có 01 người xác định là F0; 216
người được xác định là F1; 1.857 người được xác định là F2 liên quan đến chùm
các ca bệnh do Bộ Y tế công bố.
2.1.1. Tổng số người đang thực hiện việc cách ly, theo dõi: 16.934 người, cụ
thể như sau:
2.1.2. Các ly y tế tập trung
Số người cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố: 45 người.
2.1.3. Số người đang tự cách ly, theo dõi tại gia đình 16.889 người (số mới:
251 người), trong đó:
- Ủy ban nhân dân các xã, phường quyết định cách ly, theo dõi tại nhà: 2.355 người
(số mới 47 người).
- Số người được hướng dẫn, tự theo dõi tại nhà: 14.534 người (số mới: 204 người).
2.2. 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): 5.792 người.
2.3. Tổng số người được lấy mẫu xét nghiệm 5.371 người (trong đó lấy mẫu
trong ngày 112 mẫu), 5.259 mẫu kết quả âm tính, đang chờ kết quả: 112 mẫu.
3. Tổng số người về địa phương ngày 19/10/2021: 178 người.
II. 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; triển khai thực hiện các
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biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, theo phương châm
“thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; triển khai, thực
hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID19 trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
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.
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. Đến thời
điểm báo cáo, không có trường hợp nào vi phạm phòng, chống dịch.
3. Công tác triển khai tiêm vắc xin phòng covid-19
Thành phố đã bố trí 09 điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại Trạm Y tế
các xã, phường đủ điều kiện, đảm bảo cơ sở vật chất để triển khai chiến dịch tiêm
phòng COVID-19 cho nhân dân và đề nghị Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang,
Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc hỗ trợ tiêm cho công dân trên địa bàn thành phố là
những người cao tuổi, có bệnh lý nền.
- Tổng số người từ 18 tuổi trở lên: 92.872 người.
- Tổng số đã tiêm tính đến 11 giờ ngày 19/10/2021 là: 41.072 người, trong đó:
+ Đã tiêm mũi 1 là: 35.967 người.
+ Đã tiêm mũi 2 là: 5.105 người.
(Riêng sáng ngày 19/10/2021 là 2.841 mũi, trong đó mũi 1 là 2.839, mũi 2 là 02).
- Số người chưa tiêm: 51.800 người.
Ủy ban nhân dân thành phố trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Sở: Y tế ; VH, TT & DL; LĐ-TB & XH
- Ban Dân tộc tỉnh
- Thường trực Thành ủy
(B/cáo);
- Thường trực HĐND thành phố
- 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.
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