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Kính gửi:  

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Sở Y tế tỉnh Trà Vinh; 

- Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Trà Vinh; 

- Thường trực Huyện ủy. 
 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn huyện Trà Cú như sau: 

1. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện 

Trong tuần có 20 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (giảm 30 trường 

hợp), nâng tổng số 404 trường hợp (thuộc địa bàn huyện 387, địa phương khác 17), 

trong đó có 157 trường hợp liên quan đến Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong (địa 

bàn huyện 156, địa phương khác 01), 15 trường hợp liên quan công ty cắt may Hoa 

Sen – KCN Long Đức, 04 trường hợp liên quan đến công ty NEW MING DA;  04 

trường hợp tử vong (tăng 02 trường hợp), nâng tổng số 06 trường hợp tử vong; 66 

trường hợp đã khỏi bệnh, nâng tổng số 255 trường hợp. 

Hoàn thành cách ly tập trung 147 trường hợp, nâng lên 1.739 trường hợp; hoàn 

thành cách ly tại nhà 181 trường hợp, nâng lên 3.446 trường hợp. Đến nay, toàn 

huyện còn 94 trường hợp F1 đang cách ly tập trung và 115 trường hợp F2 đang cách 

ly y tế tại nhà, đã xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2, kết quả âm tính, tiếp tục theo 

dõi, giám sát sức khỏe tại nhà.  

2. Công tác chỉ đạo điều hành 

Ủy ban nhân dân huyện kịp thời cụ thể hóa và ban hành các văn bản lãnh 

đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, trọng tâm là Công văn số 

966/UBND-VP, ngày 31/8/2021 về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 974/UBND-VP ngày 01/9/2021 về việc 

tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc 

khánh 02/9; Công văn số 978/UBND-VP ngày 03/9/2021 về việc xây dựng “pháo 

đài” phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 ở xã, thị trấn; Thông báo số 84/TB-UBND 

ngày 01/9/2021 thông báo đường dây nóng tiếp nhận phản ánh và giải quyết những 

khó khăn, bức xúc của Nhân dân trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
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Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và cán bộ, công chức, viên 

chức được phân công thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 không nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2021 và ngày thứ Bảy, Chủ Nhật (từ 

ngày 02/9/2021 đến ngày 05/9/2021) để tập trung cao điểm phòng, chống dịch. Chỉ đạo 

xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 cấp xã; xây dựng và triển khai chặt chẽ nội dung lấy xã, thị trấn là 

“pháo đài”, người dân là “chiến sỹ”, là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng, chống 

dịch. 

Thực hiện nghiêm, triệt để, dứt khoát việc giãn cách xã hội theo tinh thần “ai 

ở đâu ở đó”; tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người, không 

để tình trạng người dân di chuyển, ra đường khi không thật sự cần thiết; kịp thời 

phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh. 

Tạm dừng hoạt động các chợ trên địa bàn có nguy cơ cao và rất cao, tổ chức 

đầu mối đi chợ “thay” cho các hộ gia đình, nhất là người nghèo, người già, phụ nữ 

và trẻ em, nhóm người yếu thế. Chỉ đạo các xã, thị trấn thiết lập và phát huy đường 

dây nóng (sử dụng số điện thoại của Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Trạm Y tế xã, thị trấn, Trưởng Ban nhân 

dân ấp, khóm) để người dân liên hệ trực tiếp khi gặp khó khăn về đời sống, sức khỏe 

và có nhu cầu hỗ trợ, giúp đỡ trong thời gian giãn cách xã hội. 

Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện tăng thời lượng 

tuyên truyền từ 03 buổi lên 04 buổi/ngày (buổi sáng từ 07 giờ 15 phút đến 09 giờ 30 

phút; buổi trưa từ 12 giờ đến 13 giờ; buổi chiều từ 14 giờ 30 phút đến 17 giờ; buổi 

tối từ 19 giờ đến 20 giờ 30 phút); xe tuyên truyền lưu động 03 lượt/tuần. 

Ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 13 trường hợp vi phạm 

các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, số tiền 103.750.000 đồng, nâng 

tổng số 70 trường hợp, tổng số tiền 955.000.000 đồng. 

3. Công tác lấy mẫu xét nghiệm, đánh giá nguy cơ và bố trí nhân lực y 

tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 

3.1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm, đánh giá nguy cơ theo Quyết định số 

3989/QĐ-BCĐQG ngày 18/8/2021 của Bộ Y tế 

- Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR sàng lọc cộng đồng tại ấp Sóc 

Ruộng, xã Tân Hiệp được 650 người (gộp 10), tổng số 67 mẫu; test nhanh kháng 

nguyên được 7.898 test, nâng tổng số 92.190 test (chiến dịch 24.889 test; khu phong 

tỏa 50.856 test; cộng đồng 14.160 test; bệnh viện 2.285 test). 

 - Chỉ đạo thực hiện hoàn thành chiến dịch xét nghiệm sàng lọc người nghi 

nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện theo Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 18/8/2021 

của Ủy ban nhân dân huyện, tổng số 24.889 test, trong đó nguy cơ rất cao 5.328 test, 

nguy cơ cao 5.725 test, nguy cơ 12.487 test, bình thường mới 1.358 test, kết quả có 

14 test dương tính (33 người trong mẫu gộp), xét nghiệm RT-PCR dương tính 14 

trường hợp (Thanh Sơn 02, thị trấn Trà Cú 04, Lưu Nghiệp Anh 02, thị trấn Định 

An 06).  
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- Tiến hành đánh giá nguy cơ theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 

31/5/2021 của Bộ Y tế, kết quả cụ thể như sau: 

+ Cấp huyện: Huyện Trà Cú chuyển từ huyện có nguy cơ rất cao sang huyện 

có nguy cơ cao. 

+ Cấp xã, thị trấn: 

02/17 xã, thị trấn nguy cơ rất cao (giảm 05 xã theo Kế hoạch số 72/KH-UBND 

ngày 17/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh), chiếm 11,8%. 

03/17 xã nguy cơ cao (giảm 03 xã), chiếm 17,6%. 

05/17 xã nguy cơ (tăng 01 xã), chiếm 29,4%. 

07/17 xã bình thường mới (tăng 07 xã), chiếm 41,2%.  

+ Ấp, khóm: 

05/124 ấp, khóm nguy cơ rất cao, chiếm 4%. 

10/124 ấp, khóm nguy cao, chiếm 8,1%. 

22/124 ấp, khóm nguy cơ, chiếm 17,7%. 

87 ấp bình thường mới, chiếm 70,2%. 

3.2. Công tác bố trí nhân lực y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 

Toàn huyện có 330 nhân lực y tế, trong đó có 212 nhân lực phục vụ công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 (chiếm 64,2% so với tổng nhân lực y tế). 

Tiếp nhận 33 sinh viên tình nguyện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. 

4. Công tác tiêm ngừa vaccine 

Tiêm ngừa 1.506 liều vaccine phòng Covid-19, nâng tổng số 18.391 liều (tiêm 

ngừa mũi 1: 15.975 liều, tiêm ngừa mũi 2: 2.416 liều). Trong đó: 

- Tiêm ngừa cho đối tượng tuyến đầu phòng, chống dịch, cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, thương 

binh hạng nặng… 

+ Tiêm ngừa mũi 1: 6.886 liều. 

+ Tiêm ngừa mũi 2: 2.416 liều. 

- Tiêm ngừa cho công ty San San: 114 liều. 

- Tiêm ngừa cho tài xế xe: 20 liều. 

- Tiêm ngừa cho người dân từ 18 tuổi trở lên tại 07 ấp thuộc xã Thanh Sơn: 

3.944 liều. 

- Tiêm ngừa cho người dân thị trấn Trà Cú: 3.785 liều. 

- Tiêm ngừa cho người dân khóm 3 thị trấn Định An: 1.226 liều. 

5. Tình hình quản lý tại các khu cách ly tập trung và khu vực thiết lập 

cách ly y tế, giãn cách xã hội 
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Trên địa bàn huyện, hiện còn 16/68 khu cách ly tập trung đang hoạt động (tất 

cả các khu cách ly đều được bố trí lực lượng Công an, Quân sự và nhân viên y tế 

trực theo quy định), các khu cách ly còn lại đang tiến hành khử khuẩn và bàn giao 

lại cho các điểm trường để chuẩn bị cho năm học mới. 

Lập tờ trình kết thúc vùng cách ly y tế, giãn cách xã hội trên địa bàn ấp Sóc 

Ruộng, xã Tân Hiệp; tiếp tục thiết lập vùng cách ly y tế, giãn cách xã hội trên địa 

bàn 03 xã, thị trấn (5.258 hộ, 13.445 nhân khẩu), cụ thể: Thị trấn Trà Cú (2.029 hộ, 

8.451 nhân khẩu); Khóm 5, thị trấn Định An (229 hộ, 936 nhân khẩu)và 03/07 ấp 

(Sóc Chà A, Sóc Chà B, Giồng Ông Thìn) trên địa bàn xã Thanh Sơn (1.000 hộ, 

4.058 nhân khẩu). 

6. Công tác đảm bảo an sinh xã hội 

Chỉ đạo cấp phát kinh phí hỗ trợ cho 1.535 đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch 

Covid-19, số tiền 2.154.500.000 đồng, nâng tổng số 13.228 đối tượng (17/17 xã, thị 

trấn), tổng số tiền 19.893.280.000 đồng, đạt 99,88%. 

Huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu cho 

người dân trong vùng cách ly y tế, tại các khu cách ly tập trung và hỗ trợ hộ nghèo, 

hộ cận nghèo, hộ có khó khăn được trên 5.200.000.000 đồng (bao gồm tiền và hiện 

vật). 

5. Giải pháp tới: 

Tiếp tục thực hiện nghiêm, triệt để, dứt khoát việc giãn cách xã hội theo tinh 

thần “ai ở đâu ở đó”, đảm bảo đúng nguyên tắc gia đình giãn cách với gia đình; ấp, 

khóm giãn cách với ấp, khóm; xã, thị trấn giãn cách với xã, thị trấn; người giữ 

khoảng cách với người trong tiếp xúc, lao động, sản xuất; tuyệt đối không để xảy ra 

các trường hợp tập trung đông người, không để tình trạng người dân di chuyển, ra 

đường khi không thật sự cần thiết và không có sự cho phép của cơ quan, đơn vị có 

thẩm quyền. 

Quán triệt sâu sắc các nội dung theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ tại Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021, Công văn số 192-CV/TU ngày 

27/8/2021 của Tỉnh ủy và Công văn số 958/UBND-VP ngày 30/8/2021 của Ủy ban 

nhân dân huyện, lấy xã, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sỹ”, là trung tâm 

phục vụ, là chủ thể phòng, chống dịch. Tiếp tục phát huy vai trò của Tổ giám sát và 

tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng, tổ nhân dân tự quản và hộ 

gia đình trong bảo vệ “vùng xanh”;  

Chủ động nắm chắc tình hình, quyết liệt chỉ đạo công tác truy vết, khoanh 

vùng và dập dịch; tăng cường tuần tra, canh gác, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã 

hội; bố trí lịch tuần tra xuyên suốt trên các tuyến đường… kịp thời phát hiện và xử 

lý nghiêm các hành vi vi phạm về giãn cách xã hội, vi phạm về bảo đảm an ninh 

chính trị, trật tự, an toàn xã hội.  

Tăng cường xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, quản 

lý chặt chẽ địa bàn (thực hiện nghiêm túc Thông điệp 5K của Bộ Y tế trong xét 
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nghiệm sàng lọc); sàng lọc đến đâu, giữ sạch đến đó, chú ý địa bàn nguy cơ rất cao, 

nguy cơ cao để tập trung, dồn lực thực hiện theo quy định của Bộ Y tế. 

Quản lý, giám sát chặt chẽ đối với các trường hợp cách ly tập trung, không để 

lây nhiễm chéo, đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ 

các trường hợp cách ly tại nhà, nơi cư trú (F2), tuyệt đối không để người được cách 

ly tự ý ra khỏi nhà, không được giao tiếp với mọi người xung quanh để tránh lây lan 

dịch bệnh.  

Tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch 

Covid-19; khẩn trương giải ngân kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do 

đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, 

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Kế 

hoạch số 59/KH-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh; tiếp tục rà soát, xác định 

người lao động tự do chưa được xem xét hỗ trợ, để có chính sách hỗ trợ kịp thời; 

tiến hành cấp phát gạo được hỗ trợ theo Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2021 

của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo gạo được cấp phát kịp thời đến tận tay người dân 

trong thời gian sớm nhất. 

Trên đây là báo cáo hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa 

huyện Trà Cú./. 

 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- LĐVP, NC; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Bình 

 
 

 

 

 

 


		2021-09-05T14:42:13+0700
	Việt Nam
	Lê Thanh Bình<ltbinh.tracu@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-05T14:56:56+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Trà Cú<tracu@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-05T14:57:04+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Trà Cú<tracu@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




