UBND HUYỆN SÔNG LÔ
BAN CHỈ ĐẠO COVID-19

Số: 52

/BC-BCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sông Lô, ngày 28 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO NHANH
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh
tại Văn bản số 5625/UBND-VX1, Văn bản số 5626/UBND-VX1 ngày 26/7/2020
về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh

Thực hiện văn bản số 5625/UBND-VX1 ngày 26/7/2020 và văn bản số
5626/UBND-VX1 ngày 26/7/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tăng cường công tác
phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19
Sông Lô báo cáo kết quả triển khai công tác phòng, chống dịch, bệnh Covid-19 trên địa
bàn huyện như sau:
1. Công tác chỉ đạo:
- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh CoVid-19 huyện Sông Lô đã khẩn
trương tổ chức họp bàn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, ngay
sau đó đã ban hành văn bản số 84/TB-UBND ngày 27/7/2020 để chỉ đạo triển khai
cụ thể đến các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.
- Ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống, dịch bệnh CoVid19 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên đảm bảo đầy đủ, kịp thời;
- Tập trung chỉ đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện khẩn trương rà
soát, lập danh sách tổng hợp chung các trường hợp đi từ thành phố Đà Nẵng và
Quảng Ngãi về Sông Lô từ ngày 13/7/2020 trở lại đây để thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định.
- Ban hành Văn bản chỉ đạo các địa phương và các cơ quan liên quan khẩn
trương rà soát, lập danh sách các đối tượng tới 20 địa điểm thuộc Thành phố Đà
Nẵng và tỉnh Quảng Nam theo Thông báo khẩn số 17 của Bộ Y tế;
2. Kết quả:
- Tiến hành rà soát, lập danh sách toàn bộ các trường hợp đi từ thành phố Đà
Nẵng về Sông Lô từ ngày 13/7/2020 trở lại đây để thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh theo đúng quy định. Qua rà soát, đến ngày 28/7/2020 trên địa bàn
huyện có tổng số 74 trường hợp (thuộc 13 xã, thị trấn) trở về từ Đã Nẵng, cụ thể:
Như Thụy: 05, Đôn Nhân: 02, Đức Bác: 10, Tam Sơn: 03, Đồng Quế: 02, Tân Lập
03, Nhạo Sơn: 06, Lãng Công: 07, Cao Phong: 10, Tứ Yên: 07, Quang Yên: 01,
Nhân Đạo: 02, Đồng Thịnh: 16 người.
Hiện các trường hợp trên đều được cách ly tại nhà và sức khỏe bình thường.
- Tiến hành rà soát, lập danh sách toàn bộ số người nhập cảnh (chính ngạch,
tiểu ngạch) trở về địa phương kể từ tháng 7/2020 trở lại đây, qua kiểm tra, rà soát

đến ngày 28/7/2020, trên địa bàn huyện không có người nhập cảnh từ nước ngoài
vào địa bàn.
- Hiện các địa phương đang khẩn rà soát, lập danh sách các đối tượng tới 20
địa điểm thuộc Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam theo Thông báo khẩn số 17
của Bộ Y tế và có báo cáo kết quả cụ thể vào chiều ngày 29/7/2020.
Ban chỉ đạo huyện xin trân trọng báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Phòng
chống COVID - 19 của tỉnh, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc./.
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