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Hồng ngự, ngày 20 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO NHANH
Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện đến 17 giờ ngày 20/7/2021
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự báo cáo nhanh tình hình dịch Covid-19
trên địa bàn huyện Hồng Ngự đến 17 giờ 00 ngày 20/7/2021, như sau:
1. Kết quả xét nghiệm:
1.1. Từ 17 giờ ngày 19/7/2021 đến 17 giờ ngày 20/7/2021: Đã thực hiện
xét nghiệm test nhanh 74 mẫu. Kết quả đều âm tính.
1.2. Tổng số mắc cộng dồn: 00 cas.
1.3. Công tác điều tra, giám sát dịch: Trên địa bàn Huyện không có ổ dịch.
1.4. Số ca tử vong: 0 trường hợp.
1.5. Kết quả truy vết (cộng dồn):
- Số lượng F1 phát sinh mới: 00 trường hợp. Đang quản lý cách ly tập trung
01 trường hợp.
- Số lượng F2 phát sinh mới: 00 trường hợp. Đang quản lý cách ly tại nhà
29 trường hợp.
- Số lượng F0 đang điều tra dịch tễ: 00 trường hợp.
1.6. Tình hình cách ly:
- Tổng số cách ly tại nhà, nơi lưu trú: Phát sinh mới trong ngày: 13 trường
hợp; lũy kế đang cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà 225 trường hợp.
- Tổng số cách ly y tế tập trung: Phát sinh mới trong ngày 02 trường hợp;
hoàn thành cách ly tập trung 00 trường hợp; hiện đang cách ly 60 trường hợp.
- Tổng số cách ly y tế tại cơ sở y tế phát sinh mới: 00 trường hợp (từ ngày
24/6/2021 đến 20/7/2021), cộng dồn: 00.
1.7. Công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19:
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. Kết quả điều trị: Hiện không có điều trị ca bệnh nào.
3. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị và hậu cần. Về cơ sở vật chất, trang
thiết bị.
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4. Công tác thông tin, tuyên truyền:
- Triển khai và thực hiện nghiêm các tất cả các văn bản chỉ đạo của Trung
ương, Tỉnh, Huyện.
- Thực hiện Công văn số 343/UBND-THVX ngày 13 tháng 7 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, về cách ly xã hội trên địa bàn toàn Tỉnh. Huyện
cụ thể hóa và triển khai bằng 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 trong phòng, chống Covid-19 trên địa bàn Huyện trong
vòng 15 ngày, kể từ 00 giờ 00 phút ngày 14/7/2021; Công văn số 1016/UBNDHC ngày 15/6/2021, về việc tăng cường thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo
Chỉ thị 16/CT-TTg trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện; Công
văn số 1022/UBND-VX ngày 16/7/2021, về việc hỗ trợ gạo cho hộ nghèo, hộ cận
nghèo do cách ly xã hội thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số
1042/BCĐ ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Huyện, về việc tăng cường
công tác truy vết, lấy mẫu Test nhanh phòng, chống Covid-19.
5. Thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành:
Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Huyện chỉ đạo các thành viên và
UBND các xã, thị trấn trong công tác phòng, chống dịch như sau:
- Các cấp, các ngành tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống
dịch trên địa bàn Huyện.
- Khu vực biên giới trong ngày 20/7/2021 có 01 trường hợp người Việt
Nam sang Campuchia làm thuê nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực
xã Thường Thới Hậu A, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ xử lý và đưa đi
cách ly tập trung theo quy định.
- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đối với người dân chấp hành giãn
cách xã hội. Kết quả: Trong ngày xử phạt 24 trường hợp, với số tiền 96 triệu đồng;
lũy kế đã xử phạt 98 trường hợp, với số tiền 505,5 triệu đồng.
- 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
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dân giao tận nhà trong ngày có 550 người đăng ký (tăng 328 người so với ngày
hôm qua) với số tiền 20 triệu đồng; đồng thời triển khai thêm Mô hình quầy hàng
lưu động do Phụ nữ đảm nhiệm, mỗi xã từ 3-5 quầy hàng, hiện đưa vào hoạt động
24 quầy hàng (tăng 03 quầy so với ngày hôm qua).
- Duy trì 28 Tổ, chốt túc trực 24/24 giờ tại các cửa ngõ cách ly giữa xã với
xã. Qua đó, lưu lượng người dân đi lại không cần thiết giảm đáng kể.
- 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.
- 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.
6. Hoạt động khác:
- Đoàn kiểm tra Huyện, xã 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.
- 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.
7. Kiến nghị, đề xuất: Không có.
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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