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BÁO CÁO 

 Hoạt động phòng chống dịch COVID-19 ngày 08/6/2021  

 

 1. Hoạt động chỉ đạo điều hành phòng, chống dịch COVID-19  

 Ủy ban nhân dân Thành phố thường xuyên chỉ đạo, triển khai, thực hiện 

các văn bản 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; theo đó UBND 

Thành phố đã ban hành các văn bản để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện: 

 Ban hành Công văn số 1099/UBND-VP ngày 08/6/2021 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố, về việc triển khai tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm 

nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc. 

 2. Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19  

 - Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 Thành phố triển khai các nội dung 

văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, cụ thể hóa các nội dung thực tế 

thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

 - Các đơn vị chức năng chuyên môn Thành phố, UBND các xã, phường 

phối hợp quản lý, tăng cường rà soát, thống kê danh sách các trường hợp đi, đến 

từ các vùng dịch trở về thành phố Cao Bằng để được quản lý, hướng dẫn cách ly 

y tế đúng theo quy định. 

 - Tiếp tục hướng dẫn toàn dân sử dụng ứng dụng Bluezone để phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cao Bằng. 

 - Các xã, phường tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích người dân thực hiện 

việc đeo khẩu trang khi ra ngoài đường và tại nơi công cộng, trên các phương 

tiện giao thông công cộng, hạn chế tập trung đông người khi không cần thiết; có 

biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành việc đeo khẩu trang 

theo đúng quy định, bảo đảm cung ứng đầy đủ khẩu trang phù hợp cho nhân 

dân; khuyến cáo người dân khai báo y tế điện tử tự nguyện. 

 - Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch, 

xử lý nghiêm các tổ chức, đơn vị, cá nhân lơ là, vi phạm quy định về phòng, 

chống dịch (như không chấp hành cách ly, không đeo khẩu trang...); xử lý 

nghiêm các trường hợp mua bán khẩu trang, vật tư, trang thiết bị y tế giả, chất 

lượng kém.  

 Tính đến ngày 08/6/2021 Kết quả kiểm tra các trường hợp không chấp 

hành các biện pháp phòng chống dịch: 05 trường hợp với số tiền nộp phạt là 

21.000.000 đồng (Hai mươi mốt triệu đồng chẵn). 
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 - Tăng cường tuyên truyền phát hiện các trường hợp xuất nhập cảnh trái 

phép thông báo cho các đơn vị chức năng để có hướng xử lý kịp thời theo quy 

định của pháp luật.  

 - Tiếp tục phổ biến đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

trên địa bàn, Chỉ đạo tổ dân phố, xóm triển khai về nội dung Sổ tay hướng dẫn 

phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong giai đoạn mới dịch tiếp tục 

bùng phát. 

 - Đảm bảo đáp ứng vật tư, hóa chất trang thiết bị y tế phục vụ công tác 

phòng, chống dịch COVID-19. 

 - Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, UBND các xã, phường tiếp tục rà soát, truy 

vết các trường hợp từ vùng dịch, ổ dịch về Thành phố Cao Bằng, phân loại cách 

ly, quản lý các trường hợp từ vùng dịch trở về theo quy định. 

 - Tiếp tục hướng dẫn tổ chức khai báo y tế, xét nghiệm, cách ly, theo dõi 

sức khỏe người về từ ổ dịch vùng dịch trong nước. 

 - Thông báo, tuyên truyền vận động và cho làm cam kết đối với tất cả các 

cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, masage, quán bar, phòng tập gym, các quán 

ăn uống, trà đá, cà phê vỉa hè đường phố phải tạm dừng mọi hoạt động kinh 

doanh từ 00h00' ngày 10/5/2021. 

 - Cho tạm dừng các cuộc họp khi không cần thiết, giải đấu thể thao, ca 

nhạc, văn nghệ, các hoạt động sự kiện tập trung đông đông người tại nơi công 

cộng đến khi có thông báo mới của UBND tỉnh Cao Bằng. 

 - Chỉ đạo Ban điều hành khu cách ly và các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt 

việc cách ly tập trung tại ký túc xá, trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng theo 

quy định. 

 3. Tình hình cách ly công dân từ các vùng có dịch ngoài tỉnh trong nước 

trở về thành phố Cao Bằng  

  Các trường hợp đi đến từ vùng dịch về địa phương đã điều tra, đang theo 

dõi sức khỏe, cách ly tại nhà và cách ly y tế tập trung tính đến ngày 08/6/2021: 

 Các đơn vị Công an, trung tâm Y tế Thành phố, UBND các xã, phường 

đang khẩn trương tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2, F3 phân loại hướng 

dẫn cách ly, lập danh sách quản lý, theo dõi, giám sát chặt chẽ theo quy định. 

 Tổng số điều tra, khai báo y tế công dân từ vùng dịch về thành phố 

Cao Bằng: có 1.724 trường hợp. 

 - Tổng số F1 cách ly tập trung: 110 trường hợp.  

+ Hiện còn trong khu cách ly: 08 trường hợp hợp trong đó: (Ở các vùng 

dịch: Lương Tài Bắc Ninh: 02; Yên Thế Bắc Giang: 01; Thành phố Bắc 

Giang: 01; Quế võ Bắc Ninh: 02; Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh: 01; xã 

Minh Quang, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình: 01). 

 + Thôi cách ly tập trung: 102 trường hợp. 
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 - F2 Tổng cách ly tích lũy tại nhà: 435 trường hợp (số còn đang cách ly 

tại nhà 43 trường hợp; số hết thời gian cách ly tại nhà 392 trường hợp). 

 - F3 Tự theo dõi sức khỏe tại nhà: 1.179 trường hợp. 

 - Số chuyển BVĐK tỉnh: 05; Số từ BVĐK tỉnh về khu cách ly: 06 trường 

hợp cách ly tập trung. 

 - Số chuyển TTYT huyện Hòa An cách ly tập trung: 04 trường hợp; Số từ 

Hòa An về khu cách ly Thành phố: 04 trường hợp đã thôi cách ly tập trung. 

 - Số huyện Trùng khánh chuyển ra: 01 trường hợp đã thôi cách ly tập 

trung. 

 4. Tình hình công dân Việt Nam từ nước ngoài về thành phố Cao 

Bằng  

 Không có. 

 5. Tình hình lấy mẫu và kết quả xét nghiệm  

 Tính đến ngày 08/6/2021:  

 Tổng số mẫu xét nghiệm: 405/408 mẫu âm tính. 

 - Cán bộ y tế: 127 mẫu. 

 - Quân sự: 03 mẫu. 

 - Dân quân: 04 mẫu. 

 - Công dân đến từ vùng dịch: 274 mẫu. 

 Trong đó: 

 + Số mẫu lần 1: 116 mẫu. 

 + Số mẫu lần 2: 117 mẫu. 

 + Số mẫu lần 3: 26 mẫu. 

 + Sỗ mẫu lần 4: 03 mẫu. 

 + Số mẫu lần 7: 01 mẫu. 

 + Số mẫu test nhanh: 11 mẫu. 

 - Số mẫu chưa có kết quả là: 03 mẫu. 

 6. Đề xuất, kiến nghị: Không có. 

 Tính đến ngày 08/6/2021, trên địa bàn Thành phố chưa ghi nhận, phát 

hiện trường hợp nào nhiễm COVID-19. 

 Trên đây là báo cáo của UBND Thành phố về công tác phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Cao Bằng; 

- Sở Y tế Cao Bằng; 

- TT Thành ủy- HĐND, UBND Thành phố; 

- Các đơn vị, phòng ban, đoàn thể Thành phố; 

- UBND các xã, phường;  

- Trang TTĐT Thành phố; 

- Lưu: VT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Đệ 
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