
                                                                                             

                                                                                             

 

BÁO CÁO 

Công tác phòng chống dịch Covid – 19 và công tác quản lý, 

giám sát người từ Trung Quốc về nước và đang ở Trung Quốc 

 trên địa bàn huyện Đình Lập 

(Báo cáo Tuần từ ngày 21/3 đến 27/3/2020) 

 
 

Thực hiện công văn số 374/VP- KGVX ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tăng cường quản lý, giám sát người Lạng Sơn từ Trung Quốc 

về nước và đang ở Trung Quốc. UBND huyện Đình Lập báo cáo như sau: 
 

 I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

  UBND huyện đã ban hành Quyết định số 543/QĐ-BCĐ ngày 24/3/2020 

về phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian cách ly y tế phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra trên 

địa bàn huyện Đình Lập (đợt 1); Công văn số 306/UBND-VP ngày 25/3/2020 về 

việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 

305/UBND-VP ngày 25/3/2020 về hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động. 

 II. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Công tác thông tin tuyên truyền 

UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện công tác thông 

tin tuyên truyền về những điều cần biết về viêm phổi cấp do chủng mới của vi 

rút Corona gây ra, kết quả cụ thể như sau:  

Tuyên truyền lưu động được 03 lượt (cộng dồn ) 

Tuyên truyền đươc̣ 61 lươṭ trên hê ̣thống loa truyền thanh của huyện  và 

các xã, thị trấn. (Lũy kế: 1301 lượt ) 

 Truyền thông trực tiếp được 83 lươṭ  ( Cộng dồn : 787 lượt ) 

 Phát được 10 từ rơi  ( Lũy kế : 6.837 tờ ) 

  Tuyên truyền vâṇ đôṇg  cho nhân dân đeo khẩu trang y tế khi giao tiếp 

và tránh đi lại đến những  chỗ đông người 

2. Công tác phun thuốc khử trùng 

UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục phun thuốc khử 

trùng tại các điểm trường học, cơ sở y tế và các cơ quan đơn vị theo quy định: 

Trong tuần thực hiện phun tiêu độc khử trùng tại khu cách ly. 

3. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 
Số:          /BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc 
 

Đình Lập, ngày       tháng  3 năm 2020 



 Trung tâm y tế đã chuẩn bi ̣ đầy đủ trang thiết bị , vật tư y tế cho khu cách 

ly, phun tiêu độc khử trùng theo quy định. Nhân viên y tế được trang bị quần áo 

bảo hộ, mũ, khẩu trang; Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc (5 cơ số); Trang bị 06 máy 

đo thân nhiệt cơ thể cầm tay cho các Trạm y tế xã Bắc Xa, Bính Xá, Trung tâm 

y tế (trang bị cho khoa hồi sức cấp cứu, khoa lây, khoa kiểm soát bệnh tật, khoa 

khám bệnh). 

4. Công tác tuần tra, kiểm soát 

Đồn Biên phòng Bắc Xa và Chi Lăng đã thành lập 11 tổ chốt chặn trên 

biên giới đường mòn, lối mở (tại Đồn Chi Lăng 07 chốt chặn, 05 tổ cơ động, tại 

đồn Bắc Xa 02 chốt chặn và 02 lán thu dung, 02 tổ cơ động), lực lượng gồm cán 

bộ, chiến sỹ của Đồn Biên phòng và lực lượng công an xã, dân quân xã của xã 

Bắc Xa, Bính Xá duy trì trực 24/24h. Trong tuần có 09 công dân nhập cảnh qua 

mốc 1286, 1287: Trong đó: 08 công dân lao động làm thuê từ trung quốc trở về 

địa phương và 01 công dân tại thôn Còn Cảm, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình lấy 

chồng Trung Quốc từ năm 2006 về nước hiện đang được cách ly tập trung tại 

Trung đoàn 123 thành phố Lạng sơn. 

Lũy kế tính đến thời điểm này có 59 người xuất, nhập cảnh trái phép. 

Công tác rà soát về số người nước ngoài, công dân Việt Nam trên chuyến 

bay VN18 ngày 10/3/2020 và chuyến bay QR968 ngày 13/3/2020: Uỷ ban nhân 

dân huyện đã giao Công an huyện thực hiện rà soát, kết quả: Không có trường 

hợp nào đến hoặc tạm trú tại địa bàn huyện. 

5. Công tác quản lý lao động, du học sinh, và người từ vùng dịch về 

địa phương. 

UBND huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật theo 

dõi các công dân trên địa bàn huyện: 

- Số người từ Trung Quốc về địa phương: 119 (đã qua cách ly 14 ngày) 

- Tổng số chưa về: 10 người; 

- Số người Việt Nam xuất cảnh sang Trung Quốc: 0 trường hợp; 

- Số người Việt Nam từ quốc gia khác trở về địa phương: 0 trường hợp; 

 Cộng dồn: 124 trường hợp ( Trong đó: 02 trường hợp đã trở lại Trung 

Quốc; 121 người trên 14 ngày ) 

-  Số người nước ngoài đang lưu trú trên địa bàn: 05 người trong đó 01 

người quốc tịch TOGO đến địa bàn với mục đích thăm người thân, du lịch đăng 

ký tạm trú tại khu 8 TT Đình Lập; 04 người quốc tịch Hàn Quốc hiện đang lao 

động tại Công ty Rosinindusties Việt Nam trụ sở tại thôn Quang Hòa, xã Cường 

Lợi (Trong đó: 01 lao động được cấp phép; 03 lao động theo sự điều động của 

Công ty mẹ hiện đang làm việc tại công ty Zaton, Bắc Giang). Qua theo dõi sức 

khỏe của các công dân nước ngoài dều bình thường. 

- Trong tuần có 05 công dân khám bệnh tại bệnh viện Bạch mai trở về địa 

phương cụ thể như sau: 



+ Lã Văn Báo, Hộ khẩu thường trú Thôn Bình Giang, xã Lâm Ca, huyện 

Đình Lập trở về Lạng Sơn ngày 22/3/2020, hiện được cách ly tại nhà riêng 

Phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, hiện tại sức khỏe bình thường, không 

có biểu hiện ho, sốt… 

+ Trần Thị Hường, Hộ khẩu thường trú Khu 5 thị trấn Nông Trường Thái 

Bình, huyện Đình Lập, trở về địa phương ngày 21/3/2020, hiện được cách ly tại 

nhà riêng thị trấn Nông Trường Thái Bình, hiện tại sức khỏe bình thường, không 

có biểu hiện ho, sốt… 

+ Vi Thị Dương, Hộ khẩu thường trú Khu 8 thị trấn Đình Lập, huyện 

Đình Lập, trở về địa phương ngày 11/3/2020, hiện được cách ly tại nhà riêng 

Khu 8 thị trấn Đình Lập, hiện tại sức khỏe bình thường, không có biểu hiện ho, 

sốt… 

+ Bế Thị Xoan, Hộ khẩu thường trú Khu 8 thị trấn Đình Lập, huyện Đình 

Lập, trở về địa phương ngày 17/3/2020, hiện được cách ly tại nhà riêng Khu 8 

thị trấn Đình Lập, hiện tại sức khỏe bình thường, không có biểu hiện ho, sốt… 

+ Trịnh Thị Bích  Thảo, Hộ khẩu thường trú Khu 1 thị trấn Đình Lập, 

huyện Đình Lập, trở về địa phương ngày 13/3/2020, hiện được cách ly tại nhà 

riêng Khu 1 thị trấn Đình Lập, hiện tại sức khỏe bình thường, không có biểu 

hiện ho, sốt… 

6. Tình hình an ninh chính trị 

Tình hình an ninh  chính trị  từ thời điểm công bố dịch tại  địa bàn  huyện 

Đình  Lâp̣ chưa  có  phát hiêṇ  các đối tươṇg , chống đối, đăng tải phát tán  thông 

tin lên không gian maṇg về các thông tin  không đúng sư ̣thâṭ , xuyên tac̣ về  tình 

hình liên quan đến dịch bệnh Viêm phổi cấp do vi rút Covid -19 trên điạ bàn 

huyêṇ 

 III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. 

2. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền đến 

từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân để mọi người đều hiểu rõ tính chất nguy 

hiểm và tác hại của dịch bệnh, thông tin kịp thời, chính xác để không hoang 

mang, nhưng cũng không được chủ quan mà phải có ý thức, trách nhiệm tự dự 

phòng là chính. Nắm tình hình quân số lao động, lao động nước ngoài trở về địa 

phương, kiểm soát chặt chẽ không để cư dân nhập cảnh trái phép.  

3. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông phối hợp với ngành Y tế 

tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tình hình bệnh dịch và các biện 

pháp phòng chống, các biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19; thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình bệnh dịch và các chỉ 

đạo của cấp trên, đồng thời kiểm soát thông tin tránh gây hoang mang cho Nhân 

dân. Phối hợp với công an huyện tăng cường kiểm tra công tác an ninh mạng. 

4. Trung tâm Y tế huyện 



-  Tiếp tục Phối hợp với các cơ quan truyền thông huyện để triển khai hoạt 

động tuyên truyền về phòng, chống bệnh dịch, cung cấp các thông tin chính 

thống để tránh gây hoang mang trong cộng đồng. 

- Tiếp tục rà soát vật tư, hóa chấ,t trang thiết bị cho điều trị, đặc biệt là 

phương tiện phòng hộ cá nhân để lập dự trù mua bổ sung đáp ứng đủ cho hoạt 

động phòng, chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona. 

- Tiếp tuc̣ phun hóa chất tiêu đôc̣ khử trùng taị các trường học và các cơ 

quan đơn vi ̣. 

- Tiếp tục duy trì công tác thống kê báo cáo, nắm bắt diễn biến tình hình 

dịch bệnh để có biện pháp ứng phó kịp thời với tình hình dịch bệnh viêm phổi 

cấp do chủng mới của vi rút Corona.  

  5. Đồn biên phòng Chi Lăng, Bắc Xa: 

- Thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ dịch tại cửa khẩu, 

chia sẻ các thông tin về hành khách nhập cảnh với ngành Y tế.  

- Chỉ đạo việc cấm người qua lại tại các đường mòn, lối mở với Trung 

Quốc và kiểm soát chặt chẽ khách qua lại tại các cửa khẩu khác theo chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ cho tới khi có thông báo mới về tình hình dịch bệnh từ 

phía Trung Quốc. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm: Phổ biến thông tin về tình 

hình dịch, các biện pháp phòng, chống dịch tới học sinh, giáo viên trên toàn 

huyện; chỉ đạo Tăng cường công tác tuyên truyền nắm tình hình sức khỏe học 

sinh, chỉ đạo các trường tăng cường công tác vệ sinh lau chùi nhà cửa, tay nắm 

đồ dùng, có trách nhiệm tham gia các hoạt động phòng, chống dịch khi có đề 

nghị của ngành Y tế. 

7. Công an huyện: Tăng cường kiểm tra công tác an ninh mạng. Chỉ đạo 

công an các xã, thị trấn xác nhận lại các công dân nhập cảnh, cư trú trên địa bàn. 

Trên đây là báo cáo tuần về Kết quả triển khai công tác phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid-19 trên địa bàn 

huyện Đình Lập./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế ( Báo cáo); 

- TT Huyện ủy ( Báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện ( iOffiec); 

- C, PCVP UBND huyện ( iOffiec); 

 - Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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