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BÁO CÁO 

Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 

trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 12/01/2023 

 

Thực hiện Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2021 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tăng cường phòng, chống dịch 
COVID-19; Chỉ thị của Huyện ủy Trùng Khánh về lãnh đạo, chỉ đạo phòng, 
chống dịch COVID-19. Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh báo cáo tình hình 
hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện như sau: 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

- 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 COVID-19. 

- Chỉ đạo các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn phối hợp kiểm soát 
việc công dân nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở, cửa khẩu; thực hiện 
quản lý, hướng dẫn cách ly, điều trị ca F0 tại cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân 
nhiễm COVID-19 của huyện, tại nhà. 

2. Các hoạt động phòng, chống dịch 

- Cập nhật tình hình phòng, chống dịch COVID-19 và các văn bản hướng dẫn của 
Trung ương, của tỉnh; thực hiện báo cáo tình hình COVID-19 hàng ngày theo quy định. 

- Quản lý, theo dõi tình trạng sức khỏe của các trường hợp F0 được cách 
ly tại cơ sở cách ly, tại nhà.  

- Công tác tuyên truyền: Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện, Ban chỉ 
đạo phòng chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn tăng cường công tác thông tin 
tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.  

3. Tình hình công dân từ Trung Quốc trở về qua biên giới huyện 
Trùng Khánh 

- Ngày 12/01/2023: Không có công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về qua 
địa bàn huyện có kết quả xét nghiệm dương tính với SASR-CoV-2. 

- Từ ngày 19/12/2022 đến hết ngày 12/01/2023 huyện Trùng Khánh tiếp 
nhận 05 công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về qua địa bàn huyện có kết quả 
xét nghiệm dương tính với SASR-CoV-2. Trung tâm Y tế huyện Trùng Khánh đã 
tiếp nhận đưa 05 công dân thực hiện cách ly, điều trị tại Trạm Y tế xã Ngọc Khê, 
Đình Phong, Ngọc Côn (Đã hoàn thành cách ly, điều trị: 05 công dân).    

 4. Tình hình công dân có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút 
SASR-CoV-2. 

- Tính từ 17giờ 00phút ngày 11/01/2023 đến 17giờ 00phút ngày 
12/01/2023: Trên địa bàn huyện không ghi nhận công dân có kết quả xét nghiệm 
dương tính với SARS-CoV-2. 
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- Từ ngày 06/11/2021 đến ngày 12/01/2023: Có 10.596 công dân kết quả 

xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Cụ thể: 

+ 10.596 công dân đã hoàn thành cách ly, điều trị (cơ sở cách ly, điều trị của 
huyện 1.002 công dân; cách ly điều trị tại nhà: 9.594 công dân). Ngày 12/01/2023  
không có công dân hoàn thành cách ly, điều trị.  

+ Công dân đang cách ly, điều trị: Ngày 12/01/2023 không có công dân thuộc 
trường hợp F0 đang thực hiện cách ly, điều trị. 

5. Công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 

- Ngày 12/01/2023: Huyện Trùng Khánh tổ chức tiêm vắc xin phòng 
COVID-19 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên được 339 mũi, cụ thể: tại Trạm Y tế 
thị trấn Trà Lĩnh được 36 mũi (mũi 3: 4; mũi 4: 32), tại Trạm Y tế xã Đàm Thủy 
được 51 mũi (mũi 1: 02; mũi 3: 11; mũi 4: 38); tại Trạm Y tế xã Ngọc Côn được 
180 mũi (mũi 1: 05; mũi 2: 02; mũi 3: 12; mũi 4: 161), tại Trạm Y tế xã Quang 
Vinh được 02 mũi (mũi 2: 2); tại Trạm Y tế  xã Phong Nặm được 20 mũi (mũi 4: 
20); tại Trạm Y tế  xã Quang Trung được 32 mũi (mũi 3: 4; mũi 4: 28); tại Trạm Y 
tế thị trấn Trùng Khánh được 18 mũi (mũi 3: 02; mũi 4: 16). 

 - Tính đến ngày 12/01/2023 huyện Trùng Khánh đã tổ chức tiêm vắc xin 
phòng COVID-19 được 61.002 mũi 01; 50.251  mũi 02, 39.392 mũi 03, 11.671 
mũi 04. Tất cả trường hợp đều an toàn sau tiêm (trong đó: đối tượng trẻ từ 5-dưới 
12 tuổi (8.282 trẻ): từ ngày 17/4/2022 đến 12/01/2023 tiêm được 7.491 mũi 01, đạt 
90,4%; tiêm được 4.756 mũi 02, đạt 57,4%, mũi 3: 47). 

6. Công tác xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 

- Ngày 12/01/2023: Bệnh viện Đa khoa huyện thực hiện 01 mẫu xét nghiệm 
nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả 01 mẫu âm tính.    

- Tính từ ngày 04/9/2021đến 12/01/2023: Đã tiến hành xét nghiệm nhanh 
kháng nguyên SARS-CoV-2 được 31.983 mẫu, kết quả 21.387 mẫu âm tính, 
10.596 mẫu dương tính.  

Tính đến ngày 12/01/2023 huyện Trùng Khánh đã ghi nhận 10.596 
trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

Trên đây là Báo cáo hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 
huyện Trùng Khánh./.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Y tế;  

- Sở Lao động-TB&XH;       

- TT. Huyện ủy;                                    

- TT. HĐNĐ huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

 

Chu Thị Vinh 
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