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BÁO CÁO 

Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 

trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 26/5/2020 

 

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

dịch COVID-19; Chỉ thị của Huyện ủy Trùng Khánh về lãnh đạo, chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19. Ban chỉ đạo huyện báo cáo hoạt động phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn huyện cụ thể như sau: 

1. 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 

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. 

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 chế độ báo cáo tình hình COVID-19 hàng ngày 

theo quy định.  

- 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.  

- 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 COVID-

19 gây ra để tiếp tục tuyên truyền. 

+ Tại các xã, thị trấn Ban chỉ đạo xã thường xuyên tuyên truyền trên loa 

truyền thanh của xã về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

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

Ngày 26/5/2020: Không có.  

4. Tình hình công dân đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của huyện:  
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- Tại Phòng Khám đa khoa khu vực Đàm Thủy (cũ):  

 Tiếp tục theo dõi sức khỏe cho 08 công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về 

đang được cách ly (trong đó: huyện Trùng Khánh 01 người, còn lại các tỉnh khác 07 

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

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

+ Khám, tư vấn sức khỏe, cấp giấy chứng nhận đã thực hiện cách ly đủ 14 

ngày để theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho 02 công dân (từ 

Trung Quốc trở về được trao trả qua cửa khẩu Trà Lĩnh ngày 12/5/2020) tại khu cách 

ly theo quy định.  

+ Lấy 18 mẫu xét nghiệm lần 1+lần 2.  

+ Tiếp tục theo dõi sức khỏe cho 68 công dân. Cụ thể: 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; 01 công dân từ Trung Quốc trở về được trao trả qua cửa 

khẩu Trà Lĩnh ngày 14/5/2020; 02 công dân từ Trung Quốc trở về được trao trả qua 

cửa khẩu Trà Lĩnh ngày 15/5/2020; 02 công dân từ Trung Quốc trở về ngày 

16/5/2020; 03 công dân nhập cảnh qua mốc 743 ngày 18/5/2020; 12 công dân nhập 

cảnh ngày 22/5/2020; 16 công dân nhập cảnh ngày 23/5/2020; 02 công dân nhập cảnh 

ngày 24/5/2020; 12 công dân được trao trả qua cửa khẩu Trà Lĩnh ngày 25/5/2020. 

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

5. Tình hình công dân đang cách ly tại cơ sở thu dung và điều trị:  

- Tại Trạm Y tế xã Cao Chương:  Không có. 

- Tại Trung tâm Y tế Trùng Khánh: Không có. 

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

Tính đến ngày 26/5/2020, huyện Trùng Khánh chưa ghi nhận, phát hiện 

trường hợp nào nhiễm COVID-19. 

Trên đây là Báo cáo hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 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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