UBND HUYỆN HỒNG NGỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG
CHỐNG DỊCH COVID-19

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 162 /BC-BCĐ

Hồng ngự, ngày 20 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO
Sơ kết tình hình thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày
31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19
trên địa bàn huyện Hồng Ngự
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
Thực hiện Công văn số 343/UBND-THVX ngày 13 tháng 7 năm 2021của
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, về việc cách ly xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng
Tháp. Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự báo cáo sơ kết tình hình thực hiện cách
ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để
phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện, cụ thể như sau:
1. Công tác chỉ đạo điều hành:
Sau khi tiếp thu Công văn số 343/UBND-THVX ngày 13 tháng 7 năm
2021của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, về việc cách ly xã hội trên địa bàn tỉnh
Đồng Tháp. Ủy ban nhân dân Huyện đã ban hành Công văn số 995/UBND-HC
ngày 13/7/2021, về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg
ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn Huyện trong vòng
15 ngày, kể từ 00 giờ 00 phút ngày 14 tháng 7 năm 2021 và tập trung chỉ đạo trực
tiếp đối với các đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện một sốt nhiệm vụ trọng
tâm như:
a) Đối với công tác Hội, họp:
Huyện đã chỉ đạo Thủ trưởng các phòng, ban, ngành Huyện, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện việc tạm dừng các hoạt động hội nghị, họp,
các sự kiện không cần thiết đề tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid19; tập trung huy động lực lượng thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa
bàn Huyện; đồng thời, tăng cường trao đổi trực tuyến, ứng dụng Zalo hoặc có văn
bản lấy ý đối với những việc quan trọng.
b) Đối với công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị, địa phương:
- Ngoài công tác phân công Tổ kiểm tra sát khuẩn tại đơn vị; các đơn vị,
địa phương sắp xếp cán bộ, công chức làm việc luân phiện tại cơ quan 50% và
làm việc trực tuyến tại nhà nhưng phải bảo đảm thông suốt công việc được giao.
- Sắp xếp phân công cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực
24/24 tại cơ quan, đơn vị và địa bàn được phân công phụ trách để thực hiện nhiệm
vụ xử lý các tình huống phòng, chống dịch covid-19 theo quy định.
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- Phân công thành viên Ban Chỉ đạo Huyện phụ trách các xã, thị trấn trực
tiếp xuống địa bàn mình phụ trách, phối hợp, hỗ trợ cùng địa phương tổ chức thực
hiện các giải pháp phòng, chống, dịch Covid-19.
- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm các trường hợp
không chấp hành giãn cách xã hội.
- Tổ chức thành lập và duy trì 28 Tổ, chốt túc trực 24/24 giờ tại các cửa ngõ
cách ly giữa xã với xã. Đồng thời, duy trì 06 điểm chốt kiểm soát phòng, chống
dịch Covid-19 tại các cửa ngõ ra vào Huyện và các bến khách ngang sông (bến
phà Hồng Ngự - Tân Châu; bến số 3 Long Thuận - Thị xã Tân Châu, tỉnh An
Giang; cầu Cái Vừng; phà Mương Lớn - Thú Thuận B và Chợ Miễu - Phường An
Thạnh, thành phố Hồng Ngự). Qua đó, lưu lượng người dân đi lại không cần thiết
giảm đáng kể.
- Kiểm tra, nhắc nhở các chợ đang hoạt động trên địa bàn phải đảm bảo
nguyên tắt phòng, chống dịch Covid-19 nếu không đảm bảo cho dừng hoạt động
ngay; duy trì lực lượng túc trực văng dây, phân luồng, giãn cách người dân đến
chợ theo phương châm: "Mua nhanh - Bán nhanh - Về nhanh".
2. Công tác tuyên truyền:
- Thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến Nhân dân về cách ly xã hội trên địa
bàn toàn Tỉnh, Huyện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng
Chính phủ để phòng, chống Covid-19 trên địa bàn Huyện trong vòng 15 ngày, kể
từ 00 giờ 00 phút ngày 14/7/2021 và chấp hành nghiêm các quy định trong thời
gian cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ trướng Chính phủ.
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống Truyền thanh
Huyện, xã; tuyên truyền cổ động trực quan: pa nô, áp phích, xe cổ động đến người
dân biết, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, quy định 5K, hạn
chế ra đường khi không cần thiết,....
3. Kết quả đạt được:
3.1. Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Huyện chưa xuất hiện cas bệnh.
3.2. Công tác điều tra, truy vết, lấy mẫu và tiêm vác xin:
- Công tác điều tra, truy vết: Từ ngày 14/7/2021 đến ngày 20/7/2021, trên
địa bàn Huyện có 08 trường hợp nghi là F1 vì có liên quan đến cas nghi nhiễm.
Tuy nhiên, các cas nghi nhiễm đều có kết quả xét nghiệm khẩn định PCR âm tính.
- Lấy mẫu test nhanh 672 mẫu, kết quả đều âm tính.
- Tổ chức tập huấn cho 40 cán bộ đoàn thanh niên và y tế xã kỹ thuật lấy
mẫu test nhanh.
- Đã tiêm vắc xin 4.178 người (tiêm mũi 1 là 3.524 người, mũi 2 là 634
người); trong đó: đợt 1 được 33 đối tượng, đợt 2 tiêm 2.748 người, đợt 3 tiêm 953
người, đợt 4 đã tiêm hoàn thành 424/424 người.
2.3. Công tác cách ly:
- Cách ly tập trung: Từ 14/7/2021 đến 20/7/2021 là 27 trường hợp; hoàn
thành cách ly 81 trường hợp.
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- Cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà từ ngày 14/7/2021 đến 20/7/2021 là 115
trường hợp.
- Cơ sở cách ly: Huyện có 04 khu cách ly tập trung, lắp đặt tổng số 34
camera, sức chứa 400-450 người. Đồng thời, đã có Kế hoạch phân công thực hiện
nhiệm vụ phòng, tránh lây nhiễm chéo trong các khu cách ly theo quy định.
3.4. Công tác kiểm tra, xử lý:
Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đối với người dân chấp hành giãn
cách xã hội. Kết quả: Trong ngày xử phạt 17 trường hợp, với số tiền 98 triệu đồng;
lũy kế đã xử phạt 98 trường hợp, với số tiền 505,5 triệu đồng.
3.5. Vật tư phòng chống dịch:
- Tổng sinh phẩm tset nhanh là 3.800 mẫu (Tỉnh cấp 100 mẫu, Huyện mua
thêm 3.700 từ nguồn kinh phí vận động mạnh thường quân); Tiêu hao 1.772 mẫu
test nhanh, hiện còn 2.028 mẫu test. Dự kiến mua thêm 5.000 mẫu test từng nguồn
vận động.
- Bộ trang phục phòng chống dịch 600 bộ; khẩu trang 3 lớp 1.500 cái; kính
chắn giọt bắn 100 cái.
3.6. Hoạt động doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh.
- Trên địa bàn Huyện có 12 cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh tập trung
nhiều công nhân làm việc, tổng số người lao động là 1.329 người. Hiện nay, chỉ
còn 07 cơ sở hoạt động với 75/1.329 công nhân.
- Đoàn kiểm tra Huyện, xã thường xuyên kiểm tra, giám sát 07 doanh
nghiệp thực hiện 03 tại chổ với 75 lao động trong ngày đảm bảo đúng quy định.
Đồng thời, rà soát lập danh sách đăng ký CDC tổ chức lấy mẫu xét nghiệm PCR
để đảm bảo an toàn trong tổ chức hoạt động của các doanh nghiệp.
3.7. Công tác chính sách.
- Huyện đã thực hiện chi hỗ trợ gạo cho hộ nghèo, cận nghèo cho 12.462
nhân khẩu, tổng số tiền 2.803.950.000 đồng, đạt 100%. Ngoài ra, các ngành, các
cấp đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ cho hộ có hoàn cảnh khó khăn từ ngày
14/7/2021 đến nay, số tiền 628 triệu đồng.
- Huyện đã triển khai và thực hiện rà soát các nhóm đối tượng lao động tự
do đang gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định 964/QĐ-UBND-HC
ngày 16/7/2021 của UBND Tỉnh.
- Đã rà soát, lập danh sách 963 đối tượng người bán vé số, khi Công ty
TNHH Một Thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp chuyển nguồn về, Huyện
chi được ngay.
3.8. Công tác khác.
- Quản lý hoạt động Chợ: Đã tạm dừng hoạt động 18 chợ tự phát, còn 10
chợ xã đang hoạt động bình thường. Hằng ngày, Huyện, xã tăng cường kiểm tra,
nhắc nhở; duy trì lực lượng túc trực văng dây, phân luồng, giãn cách người dân
đến chợ theo phương châm: "Mua nhanh - Bán nhanh - Về nhanh".
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- Nông sản: Hiện nay, mặt hàng rau củ quả đảm bảo phụ vụ nhu câu của
người dân trên địa bàn; đồng thời, cung ứng theo đơn đặt hàng của các siêu thị
trong và ngoài Tỉnh, cung cấp số lượng từ 5 đến 7 tấn/ngày; tình hình vận chuyển
hàng hóa chưa gặp khó khăn.
- Mô hình: Vận động hộ dân mua hàng theo Mô hình Shipper giao hàng tận
nhà nhằm giảm lượng người đi chợ, hằng ngày giúp người dân đi mua hàng với
số tiền từ 15 - 20 triệu đồng và thực hiện Mô hình quầy hàng lưu động do Hội
Liên hiệp Phụ nữ Huyện phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, thị trấn triển khai
thực hiện, mỗi xã từ 3-5 quầy hàng, hiện tại đang hoạt động 24 quầy hàng.
4. Nhận xét đánh giá.
4.1. Mặt được:
Nhìn chung, qua 07 ngày thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CTTTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ các ngành, cấp cấp trên địa bàn
Huyện đã tập trung, khẩn trương cà dồn lực quyết liệt để triển khai thực hiện các
giải pháp phòng, chống dịch đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh đề ra; đồng thời, sự
vào cuộc quyết liệt của cán bộ, công chức, người lao động trong công tác phòng,
chống dịch Covid-19 và sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân cùng với
chính quyền địa phương phòng, chống dịch bệnh đã đạt được những kết quả rất
quan trọng.
4.2. Tồn tại, hạn chế.
Vẫn còn số ít người dân chưa thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo
Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều trường
hợp ra khỏi nhà không cần thiết, tập trung quá 02 người tại các khu dân cư,....
5. Phương hướng tới:
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền thường xuyên, liên tục nhằm
tạo ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
- Duy trì 02 Đoàn kiểm tra liên ngành tiếp tiếp kiểm tra, xử lý đối với người
dân không chấp hành giãn cách xã hội.
- Kiểm tra, nhắc nhở các chợ đang hoạt động trên địa bàn; duy trì lực lượng
túc trực văng dây, phân luồng, giãn cách người dân đến chợ theo phương châm:
"Mua nhanh - Bán nhanh - Về nhanh"; thực hiện Mô hình Shipper mua hàng giúp
dân giao tận nhà; đồng thời triển khai thêm Mô hình quầy hàng lưu động do Phụ
nữ đảm nhiệm nhằm hạn chế người dân đi chợ mua hàng.
- Duy trì 28 Tổ, chốt túc trực 24/24 giờ tại các cửa ngõ cách ly giữa xã với
xã và 6 điểm chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại các cửa ngõ ra vào
Huyện và các bến khách ngang sông còn đang hoạt động.
- Tiếp tục kiểm tra, giám sát 07 doanh nghiệp thực hiện 03 tại chổ với 75
lao động trong ngày đảm bảo đúng quy định. Đồng thời, phối hợp CDC tổ chức
lấy mẫu xét nghiệm PCR để đảm bảo an toàn trong tổ chức hoạt động của các
doanh nghiệp.
- Tăng cường năng lực chuyên môn và thực hiện có hiệu quả công tác điều
tram truy vết dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm phòng, chống dịch có hiệu quả.
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- Tập trung quản lý và điều hành hoạt động các khu cách ly của Huyện đảm
bảo phòng, tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly theo quy định. Đồng thời, theo
dõi, giám sát chặt chẽ việc theo dõi sức khỏe và cách ly tại nhà.
- Tăng cường công tác quản lý, hỗ trợ đảm bảo sản xuất và tiêu thụ nông
sản trên địa bàn Huyện. Các mặt hàng rau củ quả đảm bảo phụ vụ nhu câu của
người dân, cung cấp số lượng từ 5 đến 7 tấn/ngày.
- Khẩn trương rà soát các nhóm đối tượng lao động tự do đang gặp khó
khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định 964/QĐ-UBND-HC ngày 16/7/2021
của UBND Tỉnh. Đồng thời, tiếp tục vận động các mạnh thường quân hỗ trợ quà
cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Huyện xin báo cáo đến Ủy ban
nhân dân Tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT/HU; TT/HĐND Huyện;
- CT và các PCT/UBND Huyện;
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 Huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT.
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