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THÔNG BÁO 

Diễn biến tình hình công tác phòng, chống dịch COVID - 19 trên địa bàn 

huyện Tràng Định ngày 18/10/2021 
 
 

Trong ngày 18/10/2021, trên địa bàn tỉnh không ghi nhận ca mắc mới; lũy 

tích toàn tỉnh từ ngày 06/5/2021 đến nay có: 216 F0. Tổng số hiện đang điều trị: 03 

trường hợp (01 tại TTYT huyện Hữu Lũng, 01 tại Phòng khám đa khoa khu vực 

Đồng Đăng, 01 điều trị tại TTYT huyện Chi Lăng). Hiện tại theo dõi 24F1, 

64F2: Liên quan lái xe đường dài, người Trung Quốc xuất cảnh từ Việt Nam về 

Trung Quốc và công dân tỉnh Cao Bằng về từ tỉnh Bình Dương. 

* Tính đến 15h00’, ngày 18/10/2021 sau khi đã hoàn thành cách ly tập 

trung theo quy định, trên địa bàn huyện còn 07 trường hợp về từ TP 

HCM/tổng lũy tích 1.201 trường hợp hiện tại đang thực hiện cách ly tập trung 

tại Trung tâm Y tế huyện, sức khỏe ổn định. 35 trường hợp đang thực hiện cách 

ly y tế tại gia đình.  

- 01 trường hợp F1 Lạng Sơn hoàn thành cách ly y tế tập trung  

- Công tác xét nghiệm:  05  mẫu xét nghiệm ngày 17/10/2021 kết quả âm tính, 

tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ngày 18/10/2021 được 04 mẫu (chưa có kết quả). 

Để công tác phòng, chống dịch trên địa bàn được thực hiện tốt, đảm bảo. 

UBND huyện thông báo đến toàn thể các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, 

thị trấn và toàn thể Nhân dân trên địa bàn huyện được biết, cùng triển khai các 

biện pháp sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đến toàn thế cán bộ, nhân 

viên, người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng truy vết Bluezone, NCOVI..., thực 

hiện tốt thông điệp 5K gồm khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập 

- khai báo y tế; lợi ích của việc tiêm vắc cin phòng COVID - 19. 

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm các hoạt động tại 02 chốt kiểm dịch y tế liên 

ngành để kiểm soát người và phương tiện đi và đến trên địa bàn huyện. 

3. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các xe đường dài, các nhà xe trên địa 

bàn huyện. 

4. Tiếp tục chỉ đạo triển khai rà soát, quản lý công dân từ các tỉnh, vùng 

có dịch, nguy cơ lây dịch COVID - 19 thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 

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

pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID - 19 trở về địa phương; yêu cầu thực 

hiện việc khai báo y tế, tổ chức cách ly, xét nghiệm theo quy định phòng, chống 

dịch COVID - 19 kịp thời, tránh để lây lan ra cộng đồng. 

5. Từ 10 giờ 00 ngày 10/9/2021 cho phép hoạt động trở lại một số loại 

hình dịch vụ như sau:  
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- Cho phép hoạt động trở lại Dịch vụ ăn, uống trong nhà, nhà hàng, quán 

ăn, quán bia, quán nước. Tuy nhiên, số lượng khách phục vụ không vượt quá 

50% công suất chỗ ngồi và tối đa không quá 20 người trong một phòng. Yêu cầu 

chủ các cơ sở dịch vụ phải đóng cửa trước 22 giờ 00 hàng ngày và đảm bảo 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, yêu cầu khách 

hàng khai báo y tế, lập danh sách, kiểm soát, đối chiếu thông tin khách hàng 

hàng ngày (các cơ sở phải có sổ theo dõi).  

- Cho phép hoạt động trở lại đối với các phòng tập Gym, phòng thể dục, 

yoga, cơ sở spa, phòng tập và các môn thể dục thể thao khác nhưng không quá 

50%  số người trong 1 phòng tập. Yêu cầu chủ các phòng tập phải đảm bảo thực 

hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, yêu cầu người tập 

phải thực hiện khai báo y tế, lập danh sách, kiểm soát, đối chiếu thông tin khách 

hàng hàng ngày (các cơ sở phải có sổ theo dõi).  

6. Tiếp tục dừng một số dịch vụ không thiết yếu như: Karaoke, xông hơi, 

massa, điểm truy cập internet, trò chơi điện tử, cho đến khi có thông báo mới. 

7. Không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết; trường 

hợp thực sự cần thiết phải tổ chức thì do thủ trưởng các phòng, ban, ngành, UBND 

các xã, thị trấn quyết định và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 

19 như: Đeo khẩu trang, sát trùng tay, ngồi giãn cách; thực hiện giám sát về y tế; 

không tổ chức liên hoan, tiệc mừng đến khi có thông báo mới. 

8. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát, quản lý công dân từ các tỉnh, 

vùng đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về địa phương, khẩn trương xây dựng kế hoạch chỉ đạo 

triển khai công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quản lý. 

Chỉ đạo Tổ COVID Cộng đồng thường xuyên theo dõi nắm bắt, giám sát 

đối với các trường hợp thuộc diện F2, F3, công dân các tỉnh có dịch về địa 

phương thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, tổ chức cách ly y tế theo đúng quy 

định; hướng dẫn, tuyên truyền, hỗ trợ các hộ gia đình, tổ chức có người sử dụng 

điện thoại thông minh cài đặt, sử dụng Bluezone. 

Thực hiện chế độ họp, chế độ thông tin, chế độ báo cáo theo quy định./. 
 

  

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy (B/c); 

- Thường trực HĐND huyện (B/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ Covid - 19 huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Ban Dân vân Huyện ủy; 

- Chánh, các Phó Chánh VP HĐND&UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Cổng thông tin điên tử huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

 - Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

La Văn Dương 
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