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BÁO CÁO

Tình hình phòng chống dịch bệnh tính đến 16h ngày 17/02/2021
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

Tính từ đầu vụ dịch đến nay trên địa huyện không ghi nhận trường hợp dương
tính.
* Các trường liên quan đến vùng dịch, ca bệnh dương tính với Sar-CoV2,
tổng số 604 trường hợp tại 22 xã, thị trấn, cụ thể như sau:

STT

Xã, thị trấn

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Hồng Minh
Hồng Thái
TT Phú Xuyên
Nam Triều
Nam Tiến
Nam Phong
Minh Tân
Bạch Hạ
Châu Can
Đại Thắng
Tri Trung
Quang Trung
Phú Túc
Phúc Tiến
Khai Thái
Vân Từ
Phượng Dực
Chuyên Mỹ
Hoàng Long
TT Phú Minh
Văn Hoàng
Tri Thủy
Tổng số

F0

F1

1
1

F2

89
4
1

F3

Trườn
g hợp
liên
quan
F0

Chí
Linh,
Hải
Dương
1
4

177
37
5
4
3

Cẩm
Giàng,
Hải
Dương

Vùng
dịch
Quảng
Ninh

1
1

1
2
3
4
3
1

1

1
2

1
4
1

2
1

1
6
1
1
1

17

177

20
1

1
6

5
1
1

3

114

2
3

2

410

2

46

1
1
19

10

Tồng số

2
272
42
6
6
4
6
5
6
3
3
2
6
3
24
196
1
11
1
3
1
1
604

Số người nước ngoài tạm trú trên địa bàn là: 29 người (được giám sát chặt chẽ).
Trường hợp người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp: 0 trường hợp.
Tình hình lấy mẫu xét nghiệm:
Tổng số mẫu xét nghiệm đã lấy: 189 mẫu
 Trong đó:
- Đối tượng là F1: 03/03 mẫu
- Đối tượng là F2: 109/114 mẫu (còn 05 đối tượng không lấy tại 4 xã Nam
Triều 1, Vân từ 2, thị trấn Phú Minh 1 và TT Phú Xuyên 1 vì đã có kết quả F1 âm
tính và thời gian tiếp xúc đã xa).
- Đối tượng đi/đến/ở vùng có dịch về: 75/75 mẫu
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- Đối tượng liên quan đến trường hợp bệnh (F0): 02 trường hợp
Số mẫu đã có kết quả xét nghiệm: 189/189 mẫu
 Trong đó:
- Số mẫu có kết quả dương tính: 0 mẫu
- Số mẫu có kết quả âm tính (-): 189 mẫu
II. CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ TRIỂN KHAI
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy; Chỉ thị số 03/CT-UBND
ngày 03/02/2021, Văn bản 455/UBND-KGVN ngày 09/02/2021 của Chủ tịch UBND
Thành phố Hà Nội; các Kết luận của đ/c Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch
Covid - 19 thành phố Hà Nội tại các buổi giao ban trực tuyến và sự chỉ đạo của
Thường trực Huyện ủy. Trong 07 ngày nghỉ Tết, UBND huyện đã ban hành 03 văn
bản(CV số 262/UBND-YT ngày 10/02/2021, CV 263/UBND-YT ngày 15/02/2021,
CV264/UBND-YT ngày 16/02/2021) để kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND
xã, thị trấn khẩn trương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19,
với tinh thần chủ động, phản ứng nhanh, quyết liệt hơn, đề cao trách nhiệm người
đứng đầu, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra.
Ban chỉ đạo từ huyện đến xã, thị trấn duy trì chế độ trực 24/24/7 để kịp thời xử
lý các tình huống phát sinh.
Chỉ đạo Công an huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm
tra, kiểm soát các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong cộng đồng. Đặc biệt
việc bắt buộc đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng: chợ, siêu thị, nơi tập trung
đông người, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.
2. Công tác tuyên truyền
UBND huyện đã chỉ đạo phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Trung tâm VHTT & TT,
UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền
thanh huyện, xã, thị trấn trong suốt kỳ nghỉ tết. Nội dung tuyên truyền, tập trung vận
động người dân, thực hiện khẩu hiệu 5K của Bộ Y tế, bắt buộc đeo khẩu trang khi ra
ngoài cộng đồng, không tập trung đông người, không tổ chức liên hoan tất niên…
Các xã, thị trấn đã tổ chức tuyên truyền lưu động tại các chợ, siêu thị, nơi tập
trung đông người, đồng thời phát khẩu trang miễn phí cho người dân.
3. Công tác kiểm tra, giám sát
Để kịp thời nắm bắt và chỉ đạo, trong những ngày nghỉ tết, UBND huyện
thường xuyên tổ chức các đoàn đi kiểm tra đột xuất để kịp thời nhắc nhở các đơn vị.
UBND 27 xã, thị trấn đã thành lập các tổ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện
pháp phòng chống dịch tại các chợ, siêu thị, cơ sở kinh doanh trên địa bàn quản lý.
Các đội nghiệp vụ của công an huyện thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các cơ
sở kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, không chấp hành các quy định phòng
chống dịch (đặc biệt là việc bắt buộc đeo khẩu trang, không tụ tập đông người). Đã
xử phạt 16 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 22 triệu đồng.
*Kết quả kiểm tra: Đối với việc người dân đeo khẩu trang khi vào chợ, siêu
thị thực hiện khá tốt. Tuy nhiên đối với các cơ sở kinh doanh đặc biệt là dịch vụ ăn,
uống, thức ăn đường phố, trà chanh chưa chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của thành phố
và huyện, còn lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, không đảm bảo khoảng cách theo quy
định, nhân viên phục vụ không đeo khẩu trang...gây mất mỹ quan đô thị, khó khăn
cho việc kiểm soát dịch bệnh (cao điểm từ ngày 29 đến 03 tết dọc đường quốc lộ
1A). Ngày mồng 04- 05 tết nhờ có sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an và
các xã, thị trấn tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè của các quán ăn đường phố
dọc đường quốc lộ 1A đã được giải quyết nhưng các quán ăn, giải khát trong các khu
dân cư chưa được giải quyết triệt để gây bức xúc, lo lắng trong nhân dân.
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4. Công tác điều tra, truy vết, cách ly
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, UBND huyện đã chỉ đạo ngành
Y tế, Công an huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan,
huy động tối đa lực lượng khẩn trương khoanh vùng, điều tra, rà soát tất cả những
trường hợp đi Cẩm Giàng-Hải Dương về từ ngày 15/01/2021 đến nay để lấy mẫu xét
nghiệm. Đến nay, đã điều tra, rà soát được 19 trường hợp tại 10 xã, thị trấn Chuyên
Mỹ 06, Vân Từ 01, Nam Tiến 01, Châu Can 02, Phúc Tiến 02, Khai thái 03, Tri Thủy
01, Phượng Dực 1, Văn Hoàng 1, Bạch hạ 1). Tất cả các trường hợp trên đều đã
được UBND các xã, thị trấn ra quyết định cách ly, giám sát theo dõi sức khỏe tại nhà
theo quy định.
Tiếp tục giao Công an huyện phối hợp với các xã, thị trấn kiểm soát chặt chẽ,
phát hiện sớm, xử lý kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép chưa qua cách ly.
Theo dõi, giám sát các trường hợp đã qua cách ly tập trung trở về địa phương.
III. Các nhiệm vụ trong thời gian tới
Để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, nhằm ngăn chặn không để dịch
xâm nhập vào địa bàn, đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị
cần thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Tích cực rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, quản lý các trường hợp đi từ
vùng dịch về địa phương:
- Đối với những người đi từ vùng dịch (Hải Dương, Quảng Ninh…) về địa
phương phải chủ động khai báo y tế bắt buộc với trạm Y tế xã, thị trấn để được
hướng dẫn cách ly và theo dõi sức khỏe. Riêng đối với người dân đã từng đi, đến, về
từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương trong thời gian từ ngày 15/01/2021 đến nay phải
được lấy mẫu xét nghiệm Sar-CoV-2 và cách ly y tế bắt buộc.
- Đối với người từ các địa phương khác: Người dân cần khai báo y tế để nắm
chắc lịch trình, sức khỏe. Đặc biệt chú ý đến các cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp,
công trường xây dựng…
2. Tạm dừng mở của đón khách tại các khu di tích; cơ sở tôn giáo, thờ tự tạm
dùng mọi hoạt động, toàn bộ các quán cà phê, cơ sở kinh doanh ăn, uống, thức ăn
đường phố, quán trà chanh, trà đá tạm dừng đóng cửa từ 0h ngày 16/02/2021 để
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng.
3. Học sinh các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông,
trung tâm ngoại ngữ…trên địa bàn huyện tạm dừng đến trường từ ngày 17/02/2021
đến hết ngày 28/02/2021. Trong thời gian học sinh nghỉ học, tổ chức dạy học trực
tuyến.
4. Các cơ quan, đơn vị, nhà máy, xí nghiệp, công trường xây dựng…
- Đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19(kiểm soát
thân nhiệt, dung dịch khử khuẩn tay, đeo khẩu trang…). Yêu cầu công nhân, nhân
viên khi quay trở lại làm việc khai báo y tế, đặc biệt những người đi về từ vùng dịch
phải cách ly, theo dõi sức khỏe…
- Cán bộ Đảng viên cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong phòng, chống dịch,
không đi lễ chùa đầu năm, không tổ chức đi chúc Tết, liên hoan đầu xuân… chấp
hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.
5. Các nhà thuốc, phòng khám: Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống
dịch Covid-19, rà soát các trường hợp nghi ngờ (có triệu chứng ho, sốt, cảm cúm…)
hướng dẫn người dân khai báo y tế, liên hệ Trạm Y tế gần nhất để được tư vấn, theo
dõi sức khỏe.
6. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện
- Bám sát tình hình dịch tham mưu kịp thời UBND huyện triển khai các nội
dung chỉ đạo của Trung ương và Thành phố. Thông tin đầy đủ và kịp thời tình hình
dịch, trường hợp ca bệnh, việc xử lý ca bệnh, ổ dịch trên địa bàn huyện.
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- Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS- CoV-2 cho những người đi, đến, về từ
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương trong thời gian từ ngày 15/01/2021 đến nay.
7. BanQuản lý dự án
Quản lý, kiểm tra giám sát các công trường xây dựng, yêu cầu công nhân, người
lao động tại các công trường thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và các biện pháp
phòng chống dịch. Tạm dừng thi công đối với các công trình không thực hiện tốt các
biện pháp phòng dịch.
8. Trung tâm VHTT và Thể thao
- Tuyên truyền người dân khai báo y tế, riêng các trường hợp đã từng đi, đến, về
từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương trong thời gian từ ngày 15/01/2021 đến nay
chủ động liên hệ Trạm Y tế xã, thị trấn để khai báo y tế để được lấy mẫu xét nghiệm.
- Tuyên truyền đến người kinh doanh các quán cà phê, cơ sở dịch vụ ăn, uống,
thức ăn đường phố, quán trà chanh, trà đá, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, cơ sở thờ
tự thực hiện nghiêm việc tạm dừng đóng cửa theo chỉ đạo của thành phố, huyện.
9. Công an huyện
Chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn tăng cường thực hiện theo
trách nhiệm, thẩm quyền về quản lý cư trú, lưu trú, phối hợp thực hiện việc tạm dừng
toàn bộ các quán cà phê, cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, quán trà chanh,
trà đá, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, cơ sở thờ tự để phòng ngừa việc lây lan dịch
bệnh Covid-19 trong cộng đồng. Kiên quyết xử lý nghiêm, không để các trường hợp
vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm lòng đường vỉa hè, vi phạm các quy định của pháp
luật.
Đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra các tình huống xấu do diễn biến mới
của dịch.
10. Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Nội vụ
Phòng Nội vụ phối hợp với UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động, yêu
cầu các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, cơ sở thờ tự tạm thời dừng toàn bộ các hoạt
độngtừ 0h ngày 16/02/2021cho đến khi có thông báo mới.
Phòng Văn hóa- Thông tin tiếp tục tăng cường kiểm tra việc tạm dừng hoạt
động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, Internet trên địa bàn huyện.
11. Phòng Giáo dục - Đào tạo
Khẩn trương triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số
460/UBND-KGVX ngày 15/02/2021 về việc cho học sinh, sinh viên tạm dừng đến
trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Chỉ đạo các nhà trường giữ mối liên hệ với phụ huynh học sinh trong việc quản
lý, tổ chức học trực tuyến, đảm bảo chất lượng dạy và học, theo dõi sức khỏe học
sinh, thông báo ngay cho trạm Y tế xã, thị trấn khi có dấu hiệu bất thường.
12. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn
- Chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống
dịch bệnh trên địa bàn quản lý.
- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế và các đơn vị liên quan, khẩn trương điều
tra, truy vết, xét nghiệm, cách ly, khoanh vùng xử trí dịch theo quy định.
- Chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa
phương, tổ chức việc tiếp nhận thông tin của người dân, tăng cường rà soát, quản lý
các trường hợp đi từ vùng dịch về đặc biệt từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
trong thời gian từ ngày 15/01/2021 đến nay theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng
nhà, rà từng người” để kịp thời lấy mẫu xét nghiệm và cách ly theo quy định.
- Tuyên truyền người dân chủ động khai báo y tế, giám sát chặt chẽ, theo dõi
sức khỏe các trường hợp sau cách ly y tế tập trung về địa phương cư trú. Xử lý
nghiêm các trường hợp không khai báo y tế và khai báo y tế không trung thực.
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- Tăng cường tuyên truyền vận động kết hợp với việc áp dụng các biện pháp
hành chính yêu cầu người dân không tập trung đông người; việc bắt buộc đeo khẩu
trang khi đi ra ngoài đường, nơi công cộng…
- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các tổ
chức, cá nhân không tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy
định.
Trên đây là báo cáo của UBND huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa
bàn huyện tính đến ngày 17/02/2021./.
Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy, BTVHU; (để
- Thường trực HĐND huyện;
b/c)
- Lãnh đạo UBND huyện;
- VP HĐND-UBND huyện;
- Ban chỉ đạo PCD huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Huy

