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Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 như sau:
I. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
1. Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố
Hiện tại, trên địa bàn thành phố chưa ghi nhận 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): 9.863 người, trong đó có 219 người được xác định là F1;
1.431 người được xác định là F2.
2.2. Tổng số người đang thực hiện việc cách ly, theo dõi: 9.863 người, cụ thể
như sau:
2.2.1. Số người cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố: 08 người.
2.2.2. Số người đang cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh: 0 người (số
người hoàn thành cách ly tập trung của tình: 25 người)
2.2.3. Số người đang tự cách ly, theo dõi tại gia đình: 9.855 người (số mới:
106 người), trong đó:
- Ủy ban nhân dân các xã, phường quyết định cách ly, theo dõi tại nhà: 1.377 người
(số mới: 04 người).
- Số người được hướng dẫn, tự theo dõi tại nhà: 8.478 người (số mới: 102 người).
3. 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): 5.115 người.
4. Tổng số người được lấy mẫu xét nghiệm 3.247 người (trong đó lấy mẫu
trong ngày 02 mẫu) 3.247 mẫu kết quả âm tính, đang chờ kết quả: 0 mẫu.
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II. Kết quả thực hiện công tác kiểm tra công tác phòng, chống dịch
Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục thực hiện rà soát danh sách người
trở về địa phương qua 03 chốt liên ngành phòng COVID-19 do Sở Y tế cung cấp
để điều tra yếu tố dịch tễ và áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp.
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 về phòng, chống dịch.
III. Kết quả thực hiện Văn bản số 1484/UBND-KGVX ngày 20/5/2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh
1. Tổng số người về địa phương từ ngày 30/4/2021 đến nay được cách ly,
theo dõi là: 9.705 người.
2. Rà soát, cập nhật danh sách người về địa phương từ ngày 30/4/2021 đến
nay (số liệu rà soát ngày 12/7/2021): 127 người.
(có biểu kèm theo)
Ủy ban nhân dân thành phố trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Văn hóa, TTDL
- Sở Lao động-TB và XH
- Sở Y tế
- 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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