
                                                                                             

                                                                                             

 

BÁO CÁO 

Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19  

tuần thứ I tháng 04 năm 2020 trên địa bàn huyện Đình Lập   

(Tính từ ngày 27/03/2020 đến hết ngày 02/04/2020) 

 
 

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 

 Thực hiện 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; Chỉ thị số 

16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các 

biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 

27/3/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, 

chống dịch Covid-19; Văn bản số 308/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống 

dịch Covid-19; UBND huyện đã ban hành văn bản số 321/UBND-VP ngày 

28/3/2020 về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/3/2020 

của UBND tỉnh; Văn bản số 314/UBND-VP ngày 27/3/2020 về việc triển khai 

thực hiện thông báo số 122/TB-VPCP ngày 24/3/2020 của Văn phòng Chính 

phủ; Văn bản số 327/UBND-VP ngày 30/3/2020 về việc rà soát danh sách người 

dân đã đến Bệnh viện Bạch Mai-Hà Nội. 

 II. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Kết quả triển khai các nội dung tại Chỉ thị 15/CT-TTg; Chỉ thị 

16/CT-TTg; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh 

Các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 01 

phòng đã được tạm dừng; Tại các điểm công cộng không còn tình trạng tập 

trung quá 10 người, đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với 

người. 

Tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao trên địa 

bàn để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với xã, thị trấn; các hộ kinh doanh 

dịch vụ văn hóa, trò chơi điện tử trên toàn huyện (cơ sở kinh doanh karaoke 17; 

các cơ sở làm đẹp, quán ăn uống 23; kinh doanh internet 03); Đội kiểm tra Liên 

ngành văn hoá – thông tin đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành 

kiểm tra các hoạt động văn hoá, dịch vụ ăn đêm trên địa bàn thị trấn, qua kiểm 

tra tất cả các cơ sở đã chấp hành nghiêm túc tinh thần phòng, chống dịch. Các 
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xã, thị trấn đã tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, 100% các cơ 

sở thực hiện nghiêm túc, không có sai phạm. 

 Các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng đã 

được tạm dừng. Các hoạt động tổ chức các nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng tại các 

đình Đông Quất, Pò Háng, Tà Hón, nhất là Đình Háng Slấp đều dừng hoạt động. 

Công tác vận động, tuyên truyền, khuyến khích các gia đình không tổ 

chức hoặc điều chỉnh lùi thời gian tổ chức tổ chức lễ cưới, tiệc cưới được 1 hộ 

(tại Khu 4, thị trấn Đình Lập); đối với các đám tang: các ngành chức năng đã 

phối hợp tuyên truyền, vận động gia đình tổ chức rút ngắn về thời gian và gọn 

các nghi lễ thủ tục (đám ma tại Khu 6, thị trấn Đình Lập), tuân thủ đầy đủ các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa điểm tổ chức tang lễ. 

Công tác kiểm soát hoạt động vận tải hành khách: Đối với 12 xe hoạt 

động đăng ký vào bến xe huyện Đình Lập đã tạm dừng hoạt động kể từ ngày 

30/3/2020. Ngoài ra trên địa bàn còn khoảng 30 xe hoạt động vận chuyển hành 

khách, nhưng không đăng ký đón, trả khách trong bến, đến nay cũng đã tạm 

dừng hoạt động vận chuyển hành khách. 

2. Công tác thông tin tuyên truyền 

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

tin tuyên truyền các nội dung 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; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19; Chỉ thị số 03/CT-

UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về quyết liệt thực hiện đợt cao 

điểm phòng, chống dịch Covid-19; Văn bản số 308/UBND-KGVX ngày 

31/3/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch Covid-19, kết quả cụ thể như sau:  

Tuyên truyền lưu động được 07 lượt (Lũy kế: 37 lượt); Tuyên truyền đươc̣ 

116 lươṭ trên hê ̣thống loa truyền thanh của huyện và các xã , thị trấn. (Lũy kế: 

1417 lượt ); Truyền thông trực tiếp được 111 lươṭ (Cộng dồn : 898 lượt ); 4 

băng zôn, 08 khẩu hiệu. Ngoài ra còn in sao gửi các nội dung tuyên truyền 

Covid-19 cho 12/12 xã, thị trấn và 02 đồn Biên phòng Chi Lăng, Bắc Xa. Phát 

tuyên truyền liên tục cả ngày trên màn hình led công cộng tại trung tâm thị trấn 

Đình Lập. 

3. Công tác quản lý giá cả, chất lượng thuốc, vật tư, thiết bị y tế trên 

địa bàn  

UBND huyện đã chỉ đạo Đội quản lý thị trường số 3 (Đình Lập) phối hợp 

với Văn phòng HĐND và UBND và các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, 

giám sát được 08 cơ sở kinh doanh thuốc và 02 siêu thị trên địa bàn. Thực hiện 
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ký cam kết với các cơ sở kinh doanh thuốc và siêu thị không được tăng giá bán 

các sản phẩm, đặc biệt là khẩu trang. 

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 08 chốt chặn, 05 tổ cơ động, tại 

đồn Bắc Xa 03 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 19 công dân ở địa phương 

khác nhập cảnh trái phép. Lũy kế tính đến thời điểm này có 78 người xuất, nhập 

cảnh trái phép. 

Ngoải ra trên địa bàn huyện còn thành lập 01 chốt kiểm dịch y tế liên 

ngành tại xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập theo Quyết định số 533/QĐ-UBND 

ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh. 

5. Công tác khám chữa bệnh  

- Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện tiếp tục duy trì tổ chức 

phân loại người bệnh ngay từ khi bệnh nhân đến đăng ký khám bệnh được phân 

luồng và khám, tư vấn tại buồng khám riêng biệt (các bệnh nhân có triệu chứng 

của viêm đường hô hấp cấp tính như ho, sốt...), khai thác các yếu tố dịch tễ của 

người bệnh sống đến từ vùng dịch trong nước và các Quốc gia có dịch trong vòng 

14 ngày, nếu thấy nghi ngờ trường hợp viêm phổi cấp chưa rõ nguyên nhân tổ chức 

cách ly tạm thời; đẩy mạnh công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây 

nhiễm chéo tại các cơ sở y tế; tuân thủ các biện pháp phòng ngừa chuẩn và giọt 

bắn cho nhân viên y tế có tiếp xúc với người bệnh có triệu chứng của viêm 

đường hô hấp cấp tính trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh.  

 - Công tác rà soát các trường hơp̣ mới từ vùng có dịch trở về điạ phương 

được 6 trường hợp ( từ bệnh viện Bạch Mai- Hà Nội ) 

 + Dưới 14 ngày: 04 trường hợp (đã lấy mẫu gửi xét nghiệm, thực hiện cách 

ly tại nhà), tính đến ngày 02/4/2020: cả 04 trường hợp này đều đã trên 14 ngày, 

hiện vẫn thực hiện theo dõi sức khỏe bình thường. 

 + Trên 14 ngày: 02 trường hợp. 

 Cộng dồn: 130 trường hợp ( Trong đó: 04 trường hợp dưới 14 ngày;126 

người trên 14 ngày)  

6. Tình hình an ninh trật tự và công tác rà soát, thống kê số lượng lao 

động tại địa phương đi làm tại Trung Quốc 

Từ thời điểm bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, tình hình an 

ninh trật tự trên địa bàn ổn định, không có vấn đề nổi cộm xảy ra. 
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UBND huyện đã chỉ đạo rà soát, thống kê, quản lý số lao động là người 

Trung Quốc làm việc trên địa bàn huyện và công dân trên địa bàn huyện đi làm 

việc tại Trung Quốc. Kết quả:  

- 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; 

-  Số người nước ngoài đang lưu trú trên địa bàn: 04 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; 03 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 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 đều bình thường. 

7. Tình hình an ninh chính trị 

Tình hình an ninh  chính tri ̣  từ thời điểm công bố dic̣h taị  điạ bàn  huyêṇ 

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 li ên quan đến dic̣h bêṇh 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 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; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19; Chỉ thị số 03/CT-

UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về quyết liệt thực hiện đợt cao 

điểm phòng, chống dịch Covid-19; Văn bản 308/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 

của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-

19. 

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

từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân hạn chế tụ tập đông người, thực hiện đeo 

khẩu trang, đảm bảo giữ khoảng cách theo quy định. 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. Phòng Văn hóa và Thông, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông phối hợp với Trung tâm y tế chỉ đạo, đôn đốc, cung cấp thông tin cho các 

cơ quan báo chí, tuyên truyền để đẩy mạnh công tác truyền thông đầy đủ, kịp 

thời, công khai, minh bạch về diễn biến dịch bệnh; chú trọng thông tin về việc 

không được tập trung đông người, khuyến khích và hướng dẫn khai báo y tế tự 
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nguyện; các kết quả tích cực, các mô hình tốt, sự chung tay của cộng đồng trong 

phòng, chống dịch bệnh; thông tin nhiều hơn nữa về cách phòng tránh dịch 

bệnh, cảnh giác với dịch bệnh, tránh đưa thông tin gây bi quan, sợ hãi hoặc kỳ 

thị đối với người mắc, người nghi mắc bệnh. Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều 

hình thức như: cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động,… 

4. Trung tâm Y tế huyện 

Xây dựng phương án chăm sóc, bảo vệ tốt hơn, bảo đảm an toàn cho lực 

lượng bác sỹ, cán bộ y tế, nhất là tại các cơ sở trực tiếp khám sàng lọc, tiếp xúc 

bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, 

thuốc men, vật tư y tế và các phương án phòng, chống dịch, sẵn sàng ứng phó 

khi dịch bệnh xuất hiện , lây lan. Khẩn trương hoàn thiêṇ phương án và tổ chức 

diễn tập cách ly một khu dân cư trong trường hợp có ca bệnh dương tính với 

COVID-19 xuất hiện trên địa bàn. Tăng cường đầu tư mở rộng việc xét nghiệm.  

  5. Đồn biên phòng Chi Lăng, Bắc Xa: 

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm công tác quản 

lý biên giới, cửa khẩu; ngăn chặn triệt để người dân xuất, nhập cảnh trái phép 

trên toàn tuyến biên giới; chú trọng bảo đảm an toàn cho các lực lượng quản lý 

nhập cảnh, làm việc tại các cửa khẩu. 

6. 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. 

Tăng cường xử lý nghiêm, kể cả xử lý theo pháp luật hình sự các trường hợp 

đưa tin không đúng sự thật, không khai báo y tế, khai báo y tế không trung thực; 

trốn tránh, chống đối, không chấp hành biện pháp cách ly y tế; găm hàng, tăng 

giá, gây bất ổn thị trường. 

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 
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