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UBND HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

BAN CHỈ ĐẠO, PHÕNG CHỐNG 

DỊCH BỆNH COVID - 19 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:         /BC-BCĐ Trùng Khánh, ngày 31 tháng 3 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19  

trên địa bàn huyện Trùng Khánh từ ngày 31/3/2020 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về thông tin báo cáo công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid - 19; Chỉ thị của Huyện ủy Trùng Khánh về lãnh đạo, chỉ 

đạo phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Ban chỉ đạo huyện báo cáo tình hình công 

tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH  

1. Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung 

ương, văn bản của UBND tỉnh và các Sở ngành của tỉnh Cao Bằng về công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid-19.  

Căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

huyện đã tổ chức triển khai quyết liệt các các giải pháp hữu hiệu nhằm phòng 

ngừa, ngăn chặn và khống chế dịch bệnh, sẵn sàng ứng phó với các tình huống khi 

dịch bệnh xảy ra, tổ chức triển khai, tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị 

thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Thường xuyên nắm bắt, cập nhật thông tin tại các xã, xóm, tổ dân phố trên 

địa bàn huyện; kịp thời xử lý, xác minh những thông tin liên quan đến dịch bệnh 

để đưa ra hướng giải quyết kịp thời; Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền nhằm cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, nâng cao hiểu biết cho 

người dân và tránh gây hoang mang dư luận.  

Chỉ đạo công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo khác tại 

khu cách ly (Trụ sở UBND xã Cảnh Tiên cũ) dành cho bệnh nhận từ bệnh viện 

Bạch Mai trở về. Đồng thời tổ chức đón bệnh nhân lên khu khu cách ly. 

Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống 

dịch các xã luôn theo dõi, cập nhật số lượng, điều tra, thu thập thông tin của khách 

nước ngoài đến du lịch, công tác lưu trú trên địa bàn huyện để kịp thời kiểm tra 

sức khỏe kiểm soát thông tin lịch trình hoạt động của các đoàn; Chỉ đạo phun tiêu 

độc khử trùng thường xuyên đối với các nhà nghỉ đảm bảo vệ sinh môi trường, 

phòng chống việc phát tán, lây nhiếm bệnh.  

Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện kiểm tra sức khỏe thường xuyên 

đối với những trường hợp đi học, công tác trở về huyện Trùng Khánh, đồng thời 

làm tốt công tác tuyên truyền vận động các trường hợp trên tự cách ly tại nhà, báo 

cáo chính quyền địa phương.  
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Cập nhật tình hình phòng chống dịch bệnh Covid – 19 và các văn bản 

hướng dẫn của Bộ Y tế triển khai tới toàn thể nhân dân, nhất là trước diễn biến 

mới phức tạp, khó lường của dịch bệnh covid-19 máy ngày qua tại Hàn Quốc, 

Nhật Bản, Italia, Iran, Tây Ban nha và một số quốc gia nhập cảnh vào Việt Nam 

nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước.  

2. Các văn bản đã ban hành: 

- Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân huyện Trùng Khánh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 huyện Trùng Khánh.  

- Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 31 tháng 03 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân huyện Trùng Khánh về cách ly y tế đối với công dân đi về từ Bệnh viện 

Bạch Mai, thành phố Hà Nội trở về huyện Trùng Khánh từ ngày 12 tháng 3 năm 

2020 nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

- Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 31 tháng 03 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân huyện Trùng Khánh về Phê duyệt danh sách công dân Việt Nam từ 

Trung Quốc trở về qua biên giới huyện Trùng Khánh đã đủ thười gian cách ly để 

theo dõi sức khỏe (tại Phòng khám đa khoa khu vực Đàm Thủy huyện Trùng 

Khánh, tỉnh Cao Bằng) phòng, chống dịch Covid - 19.  

II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN  

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện đã triển khai đến các đơn vị, 

phòng, ban, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn kế hoạch tuyên truyền phổ 

biến về công tác phòng, chống trên các phương tiện truyền thông… 

- Bố trí xe lưu động tăng cường phát thanh tuyên truyền cổ động trên địa bàn 

huyện.  

- Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền lồng ghép tại các cuộc họp của tổ dân phố trên 

địa bàn.  

- Chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, quản lý chặt chẽ các trường hợp phát hiện 

nghi nhiễm Covid-19; Thực hiện tự cách ly tại nhà và cách ly tại địa điểm cách ly 

tập trung khi cần thiết theo quy định và hướng dẫn của cấp trên. 

- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cộng đồng thực hiện vệ sinh an toàn 

thực phẩm, bỏ vệ nguồn nước sạch, môi trường, vệ sinh cá nhân…  

- Tổ chức cấp phát tờ rơi, áp phích có nội dung thông tin, tuyên truyền phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 cho xã đẻ treo những nơi công cộng với nội dung tuyên 

truyền thực hiện đeo khẩu trang khi đến những nơi công cộng, tránh tập trung 

đông người…  

- Chỉ đạo cho UBND các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền, vận động người 

dân hạn chế đi đến những địa phương khác ngoài tỉnh, nhất là những vùng có dịch; 

Nếu quay trở lại có ý thức tự giác, hợp tác với cơ quan chức năng để được hướng 

dẫn theo dõi sức khỏe và cách phòng chống dịch bệnh.  

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VẬT TƯ Y TẾ PHÕNG DỊCH  
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- Tiếp tục hướng dẫn UBND các xã, thị trấn sử dụng hiệu quả các trang thiết 

bị vật tư y tế hiệu quả.  

- Tiếp tục phun hóa chất khử trùng tại nhà công dân đi về  từ Bệnh viện 

Bạch Mai tại xóm Bản Viết, xã Phong Châu và khu cách ly tập trung tại UBND xã 

Cảnh Tiên cũ.  

- Hiện nay UBND huyện đang tiếp tục liên hệ, đặt mua khẩu trang y tế, 

thuốc men, vật tư y tế với các cơ sở cung cấp để đảm bảo quá trình thực hiện 

nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19; luôn đảm bảo sẵn sàng nguồn kinh 

phí dự phòng cho công tác phòng, chống dịch kịp thời.  

- Chỉ đạo Ban chỉ huy Quân sự huyện, đặt mua các trang thiết bị, vật tư thiết 

yếu tại các khu vực được lựa chọn làm khu cách ly y tế khi có dịch xảy ra: phản 

nằm, chăn, chiếu, màn… thực hiện các công tác liên quan đảm bảo sẵn sàng công 

tác phòng chống dịch Covid-19.  

- Tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn khảo sát các khu vực, các địa 

điểm để xây dựng khu cách ly trên địa bàn huyện.  

4. Tình hình người công dân Việt Nam đến từ các quốc gia, vùng lãnh 

thổ trên toàn thế giới nhập cảnh vào Việt Nam qua địa bàn huyện Trùng 

Khánh được cách ly theo dõi sức khỏe 

- 14h00 ngày 30/3/2020: Tiếp nhận 11 công dân từ Trung Quốc trở về 

qua xã Đàm Thủy, cụ thể: 05 công dân trở về qua mốc 820; 04 công dân qua 

mốc 822 thuộc xóm Lũng Phắc; 02 công dân trở về qua mốc 834/1 thuộc xóm 

Cô Muông. 

- 02h00 ngày 31/3/2020: Tiếp nhận 11 công dân từ Trung Quốc trở về 

qua mốc 804, 805 thuộc xã Đình Phong. 

Tất cả công dân trên từ Trung Quốc trở về đã được Tổ phản ứng nhanh 

của xã, Đồn Biên phòng Đàm Thủy đã bàn giao cho Trung tâm Y tế huyện 

chuyển 22 công dân ra Trung Đoàn 852. 

* Tại nơi cách ly tập trung: 

Đến thời điểm 14h00 ngày 31/3/2020: Có 62 công dân Việt Nam từ Trung 

Quốc trở về cách ly tại Phòng Khám đa khoa khu vực Đàm Thủy cũ để theo dõi 

sức khỏe (trong đó: huyện Trùng Khánh 06 người; còn lại các tỉnh khác 56 người) 

hiện tại tất cả công dân trên sức khỏe bình thường. 

* Tại nơi cách ly tập trung UBND xã Cảnh Tiên cũ:  

Tiếp nhận 10 công dân là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đi khám và điều 

trị tại Bệnh viện Bạch Mai trở về huyện Trùng Khánh. Tất cả các trường hợp 

không có biểu hiện sốt, ho, khó thở.  

* Tại Trung tâm Y tế huyện: 
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Tiếp tục theo dõi sức khỏe cho 03 công dân (01 công dân chuyển từ khu 

cách ly tập trung do công dân đang cách ly do sau mổ lấy thai tại Trung Quốc 

được 17 ngày. Tiếp tục theo dõi 01 công dân chuyển lên từ khu cách ly tập 

trung ngày 23/3/2020 và 01 công dân (Nguyễn Thị Truyền 32 tuổi, địa chỉ Bản 

Luông xã Đình Phong) đã đi khám và điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, trở về 

Trùng Khánh ngày 18/3/2020). 

* Các trường hợp theo dõi tại nơi cư trú:  

Đến thời điểm 14h00 ngày 31/3/2020: Có 04 công dân thuộc xã Ngọc Côn, 

(trong đó 02 công dân là người nhà bà Hoàng Thị Nga đang cách ly tại điểm cách 

ly tập trung UBND xã Cảnh Tiên cũ; 02 công dân làm công nhân từ Bắc Ninh trở 

về). Hiện tại các sức khỏe của các công dân trên bình thường, không sốt.   

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

 Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 huyện thường xuyên kiểm 

tra, nắm tình hình và có ý kiến chỉ đạo kịp thời trong công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid - 19 trên địa bàn huyện, tất cả các trường hợp là công dân nhập cảnh 

đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới nhập cảnh vào Việt Nam qua 

địa bàn huyện Trùng Khánh đều được các cơ quan chức năng đưa đi cách ly theo 

dõi sức khỏe đúng theo quy định. 

Tính đến 14 giờ 00 phút, ngày 31/3/2020, huyện Trùng Khánh chưa ghi 

nhận, phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu của bệnh Covid- 19. 

Trên đây là Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện 

Trùng Khánh./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Cao Bằng; 

- Sở Y tế tỉnh Cao Bằng;                          

- TT. Huyện ủy;                                   (Báo cáo) 

- TT. HĐNĐ huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan thành viên BCĐ; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Đàm Văn Vũ 

 

(Báo cáo) 
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