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Số:         /BC-BCĐ          Trùng Khánh, ngày 14 tháng 5 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Công tác phòng, chống dịch COVID-19  

trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 13/5/2020 

 

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  

- Ban chỉ đạo 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.  

- Chỉ đạo các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ 

trong công tác tuần tra, kiểm soát, tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở 

về, công tác quản lý, theo dõi sức khỏe tại địa điểm cách ly theo dõi sức khỏe công 

dân. 

- Ban hành Quyết định số 1057/QĐ-UBND nagỳ 13 tháng 5 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh về việc phê duyệt danh sách công dân Việt 

Nam từ Trung Quốc trở về qua địa bàn huyện Trùng Khánh thực hiện cách ly để 

theo dõi sức khỏe nhằm phòng, chống dịch Covid-19.  

II.  CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

1. Công tác phun khử trùng, khử khuẩn 

Thực hiện phun hóa chất khử khuẩn tại khu vực cách ly tập trung tại Phòng 

Khám đa khoa khu vực Đàm Thủy (cũ) và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo 

dục thường xuyên Trà Lĩnh 02 lần/ ngày.  

2. Công tác tuyên truyền 

- Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện tiếp tục tuyên truyền phát 

thanh trên loa truyền thanh huyện mỗi ngày 02 giờ, biên soạn các văn bản của 

Trung ương, của tỉnh, các khuyến cáo của Bộ Y tế về các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 gây ra để tiếp tục tuyên truyền. 
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- Tại các xã, thị trấn Ban chỉ đạo xã phân Tổ đến tuyên truyền trực tiếp tại 

các xóm, sao in các khuyến cáo của Bộ Y tế, cách phòng bệnh đến hộ gia đình. 

Thường xuyên tuyên truyền trên loa truyền thanh của xã.   

3. Tình hình công dân tiếp nhận Việt Nam từ Trung Quốc trở về: 

Ngày 13/5/2020 tiếp nhận 07 công dân từ Trung Quốc trở về được trao trả 

qua cửa khẩu Trà Lĩnh và 11 công dân nhập cảnh trái phép qua mốc 743. Đội phản 

ứng nhanh của Trung tâm Y tế Trà Lĩnh đã đưa 18 công dân vào cách ly tại tập 

trung tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Trà Lĩnh để 

theo dõi sức khỏe.   

4. Tình hình công dân đang cách ly tại các Khu cách ly tập trung của 

huyện:  

- Tại Phòng Khám đa khoa khu vực Đàm Thủy (cũ):  

 Tiếp tục theo dõi sức khỏe cho 34 công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về 

đang được cách ly (trong đó: huyện Trùng Khánh 06 người, còn lại các tỉnh khác 

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

- Tại UBND xã Cảnh Tiên cũ:  Không có công dân đang cách ly.  

- Tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên Trà Lĩnh: 

 Tiếp tục theo dõi sức khỏe cho 53 công dân. Cụ thể: 02 công dân nhập cảnh 

ngày 05/5/2020; 31 công dân được trao trả qua cửa khẩu Trà Lĩnh ngày 10/5/2020; 

02 công dân từ Trung Quốc trở về được trao trả qua cửa khẩu Trà Lĩnh ngày 

12/5/2020; 07 công dân từ Trung Quốc trở về được trao trả qua cửa khẩu Trà Lĩnh 

và 11 công dân nhập cảnh trái phép qua mốc 743 ngày 13/5/2020. Hiện tại tất cả 

công dân trên sức khỏe ổn định.  

- Tại Trạm Y tế xã Cao Chương:  Không có công dân đang cách ly.  

5. Tình hình công dân cách ly tại Trung tâm Y tế Trùng Khánh: Tiếp 

tục theo dõi sức khỏe 01 công dân chuyển lên từ khu cách ly Phòng Khám đa khoa 

khu vực Đàm Thủy (cũ) ngày 12/5/2020. Hiện tại sức khỏe ổn định. 

6. Tình hình công dân đang cách ly tại nơi cư trú:  

+ Công dân đủ thời gian cách ly: Có 01 công dân Thị trấn Trà Lĩnh từ Trung 

Quốc trở về đã thực hiện cách ly tại tỉnh Hà Giang, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nơi 

cư trú từ ngày 30/4/2020. Sức khỏe của công dân trên bình thường, không sốt.  

+ Hiện tại không có công dân đang cách ly tại nơi cư trú.  

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 Việt Nam 
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nhập cảnh vào Việt Nam qua địa bàn huyện Trùng Khánh đều được các cơ 

quan chức năng đưa công dân đi cách ly để theo dõi sức khỏe đúng theo quy định. 

Tính đến ngày 13/5/2020, huyện Trùng Khánh chưa ghi nhận, phát 

hiện trường hợp nào nhiễm 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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