
SỞ Y TẾ CAO BẰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TTYT HUYỆN TRÙNG KHÁNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
       

Số:        /TTr-TTYT Trùng Khánh, ngày 28 tháng 11 năm  2022 
 
 

 

TỜ TRÌNH  
Về việc phân loại cấp độ dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 

tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19’’  

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 
 

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 tháng 2007; 
 

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 

về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong 

thời gian có dịch; 
 

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ 

về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19”; 
 

Căn cứ Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19” đối với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 
 

Căn cứ Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân huyện Trùng Khánh Triển Khai “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch COVID-19”; 
 

Căn cứ Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Bộ Y tế 

về việc hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ CP 

ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; 



Từ ngày 21/11/2022 đến hết ngày 27/11/2022 trên địa bàn huyện Trùng Khánh 

ghi nhận 07 ca mắc COVID-19. 
 

Căn cứ vào mức độ lây nhiễm, đối chiếu với tiêu chí đánh giá tại Quyết định 

số 218/QĐ-BYT ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm 

thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ CP ngày 11/10/2021 của 

Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19”. Trung tâm Y tế huyện Trùng Khánh đánh giá lại được cấp độ 

dịch trên địa bàn huyện như sau: 
 

1. Đối với cấp huyện: Cấp độ 1 - Nguy cơ thấp 
 

2. Đối với các xã, thị trấn: 
 

21/21 đơn vị cấp độ 1 - Nguy cơ thấp 
 

(Có bảng tổng hợp chi tiết kèm theo) 
 

Trung tâm Y tế huyện Trùng Khánh kính trình Ủy ban nhân dân huyện Trùng 

Khánh ban hành Quyết định phân loại cấp độ dịch trên địa bàn huyện Trùng Khánh./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế (b/c); 

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (b/c); 

- BCĐ huyện Trùng Khánh; 

- Phòng Y tế huyện Trùng Khánh; 

- Lưu VT, KHNV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

 

Phạm Văn Hồ 
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