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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NA HANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /BC-UBND                   Na Hang, ngày         tháng         năm 2020 
 

 

BÁO CÁO 

Về công tác phòng, chống dịch, bệnh viêm đường hô hấp cấp  

do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) gây ra  

(Ngày 28/3/2020) 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

 

Căn cứ Văn bản số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020; Chỉ thị số 

06/CT-TTg ngày 31/01/2020; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới 

của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Chỉ thị số 

15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao 

điểm phòng, chống dịch Covid-19; 

Thực hiện Công điện khẩn số 01/CĐ-UBND ngày 31/01/2020 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang; Văn bản số 355/UBND-KGVX ngày 18/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc báo cáo tình hình phòng, chống, dập dịch Covid-19; Văn bản số 364/SYT-NCYD 

ngày 25/3/2020 của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang về việc báo cáo hoạt động phòng, 

chống Covid-19; Văn bản số 1238-CV/HU ngày 31/01/2020 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy Na Hang về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi 

rút Corona gây ra. 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo nhanh tình hình triển khai công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện (ngày 28/3/2020) như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO  

1. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo: Trong ngày, Ủy ban nhân dân huyện đã 

bàn hành Quyết định số 66/QĐ-UBND thành lập Khu cách ly tập trung phòng, chống 

dịch Covid-19 huyện Na Hang; Quyết định số 68/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh 

sách người được cách ly tập trung tại Khu cách ly tập trung phòng, chống Covid-19 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang; Thông báo số 31/TB-UBND về kết luận cuộc 

họp phòng chống, dịch Covid-19 (lần thứ 5). 

2. Công tác chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, theo tiến độ thực hiện 

- Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dan các xã, thị trấn 

khẩn trương triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 27/3/2020 về 

quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19. 

- Tiếp tục chỉ đạo rà soát, cách ly tập trung đối với: Các đối tượng từ nước ngoài 

trở về từ ngày 21/3/2020; các đối tượng trở về từ bệnh viện Bạch Mai từ ngày 
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12/3/2020. Cách ly tại gia đình và theo dõi y tế hằng ngày đối với các đối tượng từ các 

tỉnh khác trở về. 

- Yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo các cấp tăng cường bám sát địa bàn, nắm 

chắc diễn biễn về tình hình phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, trường 

học, địa bàn phụ trách; thực hiện nghiệm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác thông tin, tuyên truyền 

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Trung tâm Văn hóa, 

Truyền thông và Thể thao huyện tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên 

truyền về công tác phòng, chống dịch và diễn biến dịch bệnh trên địa bàn trên 

các phương tiện thông tin đại chúng. Trong ngày, tuyên truyền nội dung Chỉ thị 

số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tưởng Chính phủ và Thông báo số 

31/TB-UBND ngày 28/3/2020 của Ủy ban nhân dân huyện trên chương trình 

phát thanh địa phương. 

- Tiếp tục phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã 

hội tăng cường công tác tuyên truyền theo chỉ đạo của tỉnh, hướng dẫn của các cơ 

quan chức năng và Công văn số 258-CV/BTGHU ngày 04/02/2020 của Ban Tuyên 

giáo Huyện ủy Na Hang về việc tuyên truyền về phòng chông dịch bệnh Covid-19. 

2. Công tác nắm tình hình nắm, phát hiện phòng, chống dịch bệnh 

- Công tác nắm tình hình người nước ngoài đến địa bàn: Tổng là 04 người 

(không tăng so với ngày 27/3/2020); chưa có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19. 

- Số lượng người vào địa bàn huyện qua Chốt Kiểm soát liên ngành của huyện 

(điểm Phoòng Mạ, thôn Cổ Yểng, xã Thanh Tương) trong ngày: Đã kiểm tra 125 lượt 

phương tiện, ghi nhận có 360 người; tăng 169 người (so với ngày 27/3/2020 là 194 

người). 

- Số lượng người vào địa bàn xã qua các Chốt Kiểm soát liên ngành do Ủy ban 

nhân dân xã quản lý (06 chốt): 213 người (tăng 157 người so với ngày 27/3/2020). 

- Đến thời điểm hiện tại, tổng số trường hợp đang thực hiện theo dõi, hướng 

dẫn cách ly y tế tại gia đình, trạm y tế xã là 851 trường hợp là người Việt Nam (tăng 

80 trường hợp so với ngày 27/3/2020). 

- Số người thực hiện cách ly y tế tại Khu cách ly tập trung của huyện: 24 người 

(tăng 16 người so với ngày 27/3/2020). 

Đến thời điểm 16 giờ hôm nay, trên địa bàn huyện Na Hang chưa ghi nhận 

trường hợp nào nhiễm Covid-19. 

(Có bảng tổng hợp số liệu về phòng, chống dịch Covid-19 kèm theo) 

 



 

 

4 

 

3. Công tác chuẩn bị phòng, chống dịch, bệnh 

- Duy trì hoạt động của 07 chốt kiểm soát liên ngành để kiểm tra, giám sát 

phòng dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (01 chốt do UBND huyện quản lý; 06 

chốt do Ủy ban nhân dân các xã quản lý). Tiếp tục tăng cường hoạt động của 01 

ban chỉ đạo, 02 tổ kiểm tra, giám sát cấp huyện; 12 ban chỉ đạo cấp xã; các đội 

phản ứng nhanh tại các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện về công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thành lập 01 tổ quản lý, điều hành Khu cách 

ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 huyện. 

- Về cơ sở, vật chất: 

+ Tại Trung tâm Y tế huyện: Tiếp tục thực hiện kế hoạch phòng, chống bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra. Cùng với phòng Y tế lập bổ sung các 

vật tư, thiết bị y tế cần thiết phục vụ cho các tình huống chống dịch. Duy trì hoạt 

động của 02 đội cấp cứu lưu động (phản ứng nhanh); khu cách ly với 04 phòng và 8 

gường bệnh; 01 phòng với 01 bàn khám, 01 máy thở và chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, 

trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác phòng, chống dịch, bệnh. 

+ Tại Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Hoa: Tiếp tục thực hiện kế hoạch 

phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra. Duy trì hoạt động 

của 01 đội phản ứng nhanh; khu cách ly với 02 phòng và 4 gường bệnh; 01 phòng 

với 01 bàn khám, 01 máy thở và chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị y tế phục 

vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh. 

+ Tại các Trạm Y tế các xã: Chuẩn bị sẵn sàng cho việc cách ly y tế tại trạm; 

bố trí mỗi trạm với từ 01 phòng, 02 gường bệnh trở lên; cùng với UBND xã rà 

soát, nắm chắc các trường hợp trở về địa bàn để sàng lọc, thực hiện cách ly theo 

quy định. 

+ Tại các trường học: Tiếp tục bố trí cồn khử trùng, sát khuẩn; nơi rửa tay 

bằng nước sạch, xà phòng; máy đo thân nhiệt... 

+ Khu cách ly tập trung của huyện tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – 

Giáo dục thường xuyên: Dự kiến bố trí trên 116 giường, đưa vào vận hành khu 

điều hành, khu nấu ăn và các vật dụng cá nhân giành cho người phải cách ly theo 

quy định; phân công các lực lượng công an, quân sự, y tế, đoàn viên, thanh niên 

tình nguyện thực hiện nhiệm vụ theo quy định trong trung tâm cách ly. 

- Về đầu tư trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch: Rà soát, 

thực hiện việc mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư phòng chống dịch bệnh 

theo giá thị trường, đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch. Thực hiện mua khẩu 

trang y tế để cung cấp cho các cơ sở y tế. 

- Về công tác tiêu độc, khử trùng: Tiếp tục rà soát, phun tiêu độc, khử trùng tại 

nơi tập trung đông người; thông báo dừng họp chợ phiên tại xã Đà Vị, xã Yên Hoa 

đến 15/4/2020. 
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- Về công tác tập huấn: Hoàn thành việc tập huấn phòng, chống dịch bệnh 

cho cán bộ, nhân viên y tế cấp huyện, cấp cơ sở; bí thư, trưởng thôn; các đội phản 

ứng nhanh của các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện. 

- Về kinh phí tổ chức thực hiện (tính đến ngày 28/3/2020): Tính đến thời điểm 

hiện tại, tổng kinh phí cấp huyện chi cho công tác phòng, chống Covid-19 là 

428.700.000 đồng (không tăng so với ngày 27/3/2020).  

III. NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI 

1. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

2. Tăng cường hoạt động của khu cách ly y tế tập trung của huyện. 

3. Rà soát, nắm chắc các đối tượng ra, vào địa bàn; sàn lọc để thực hiện cách 

lý tập trung theo quy định. 

4. Quản lý chặt chẽ các đối tượng thuộc diện cách ly y tế tại trạm y tế và 

gia đình. 

5. Sẵn sàng phương án ứng phó nếu có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. 

6. Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 

trong tình hình mới. 

7. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về tình hình dịch bệnh, thông qua hội 

nghị trực tuyến vào 16 giờ hàng ngày giữa BCĐ huyện với 12 BCĐ các xã, thị 

trấn. 

8. Tiếp tục thực hiện kiểm tra, giám sát toàn diện về công tác phòng 

chống, dịch Covid-19; xử lý nghiệm các trường hợp vi phạm theo quy định.  

9. Thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an 

ninh năm 2020 gắn liền với công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. 

Trên đây là báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

huyện Na Hang ngày 28/3/2020, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang trân trọng 

báo cáo./. 

 Nơi nhận: 
- Như kính gửi (báo cáo); 

- Sở Y tế tỉnh; 

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Q. Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Chánh, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị, 

   trường học trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, CV(NC). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Q. CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tô Viết Hiệp 
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BẢNG TỔNG HỢP 

SỐ LIỆU PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 

(Kèm theo Báo cáo số             /BC-UBND ngày          /3/2020 

của UBND huyện Na Hang) 
 

 

STT Các thông tin, số liệu báo cáo 

Tổng 

số 

người/

huyện 

Tổng số 

người 

dân tộc 

thiểu 

số/huyện 

Ghi chú 

0 1 2 3 4 

1 Số người tử vong do Covid-19 0 0  

2 Số người dương tính với Covid-19 0 0  

3 Số lượng người nghi nhiễm Covid-19 cách ly tại nhà 4 2 
Đã qua 14 

ngày cách ly 

4 
Số lượng người đang thực hiện cách ly tại các trung 

tâm y tế trên địa bàn 
15 15 

02 trường 

hợp qua 14 

ngày cách ly 

5 

Số lượng người đến từ vùng dịch hoặc tiếp xúc người 

đến từ vùng dịch hiện đang sinh sống tại địa phương 

cần giám sát y tế 

0 0 

 

6 
Số người dân mắc kẹt, có nhu cầu đi lại ở vùng biên 

giới tại địa phương 
0 0 

 

7 
Số lượng người dân đi lao động qua biên giới Trung 

Quốc và trở về địa phương 
367 364 

Đã qua 14 

ngày cách ly 

8 
Số lượng người dân đi lao động qua biên giới Lào và 

trở về địa phương 
0 0 

 

9 
Số lượng người dân đi lao động qua biên giới 

Campuchia và trở về địa phương 
0 0 
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Tổng số người Việt Nam đi từ vùng có dịch vào địa 

bàn (bao gồm cả người địa phương trở về) đã theo 

dõi, giám sát, hướng  dẫn cách ly y tế tại gia đình, nơi 

lưu trú tính đến ngày 28/3/2020 

851 851 

Tăng 80 

trường hợp 

so với ngày 

27/3/2020 

11 
Số lượng người phải cách ly tại Khu cách ly y tế tập 

trung của huyện 
24 24 
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