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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Tuyên Quang, ngày 26 tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố
(Tính đến 16 giờ, ngày 26/9/2021)
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
I. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
1. Đến thời điểm báo cáo trên địa bàn thành phố không ghi nhận thêm ca
nhiễm bệnh Covid-19.
2. Số người cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố: 14 người.
II. Kết quả thực hiện công tác kiểm tra công tác phòng, chống dịch
1. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục thực hiện rà soát danh sách
người trở về địa phương do Sở Y tế cung cấp để điều tra yếu tố dịch tễ và áp dụng các
biện pháp cách ly phù hợp. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các hộ kinh doanh,
tiểu thương tại các chợ thực hiện nghiêm các biện pháp nhằm đảm bảo công tác
phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và thành phố.
2. Tổ công tác phòng, chống COVID-19 các xã, phường tiếp tục 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.
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, 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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