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BÁO CÁO 
Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn  

thành phố Cao Bằng ngày 05/7/2020 

 

 1. Công tác chỉ đạo điều hành 

 - Ủy ban nhân dân Thành phố thường xuyên chỉ đạo, triển khai, thực hiện 

khai các văn bản của Trung ương, văn bản của UBND tỉnh và các Sở ngành của 

tỉnh Cao Bằng về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo 

theo lĩnh vực phụ trách trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng 

thời tiến hành thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội; tiếp tục định 

hướng, hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất kinh doanh, giám sát các trường học 

trên địa bàn thành phố về công tác phòng, chống dịch covid-19. 

- Quản lý người có nguy cơ với dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. 

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền, nới lỏng các hạn chế theo quy định. 

- Cho phép mở lại các dịch vụ vũ trường, karraoke trên địa bàn thành phố 

theo công văn số 1447/UBND-VX ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng, 

thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. 

 - Chỉ đạo tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho người dân gặp khó khăn do Đại dịch 

Covid-19 trên địa bàn thành phố. 

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, rà soát phát hiện sớm các trường hợp nhập 

cảnh trái phép từ nước ngoài vào Cao Bằng qua đường mòn, lối mở đi qua, lưu 

trú tại thành phố Cao Bằng mà chưa được lực lượng y tế kiểm tra sức khỏe và 

cách ly tập trung theo quy định để có hướng xử lý kịp thời. 

- Thường xuyên cập nhật tình hình phòng, chống dịch COVID-19 và các 

văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế và của tỉnh triển khai tới toàn thể các đơn vị, 

phòng ban trực thuộc, và nhân dân trên địa bàn thành phố; thực hiện chế độ báo 

cáo tình hình dịch COVID-19 hàng ngày theo quy định. 

2. Kết quả thực hiện 

2.1. Công tác tuyên truyền các cấp 

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm 

túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19; thường xuyên giám sát, 

kiểm tra địa bàn được phân công phụ trách, nhắc nhở người dân không được lơ 

là, chủ quan, mất cảnh giác trong việc phòng chống dịch bệnh khi chưa có công 

bố hết dịch của BCĐ phòng chống dịch bệnh Quốc gia. 
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- Tăng cường thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sinh 

nguồn nước sạch, vệ sinh môi trường, xử lý phân và chất thải, vệ sinh cá nhân và 

vệ sinh ăn uống. 

 - Giám sát chặt chẽ phát hiện sớm các trường hợp viêm đường hô hấp cấp 

tính nặng nghi do vi rút, tiến hành điều tra dịch tễ, lấy mẫu bệnh phẩm gửi tuyến 

trên để chẩn đoán xác định, khuyến khích người dân đến khám sớm và điều trị 

kịp thời tại các cơ sở y tế; 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục việc chủ động thực hiện các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho học sinh, giáo viên tại các 

trường học. 

2.3 Các điểm chợ trên địa bàn thành phố 

Tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân chấp hành các biện 

pháp phòng chống COVID-19 tại các chợ được thực hiện chặt chẽ; các loa 

phóng thanh được lắp đạt tại nhiều điểm để phục vụ công tác tuyên truyền tình 

hình dịch bệnh Covid-19. 

3. Vật tư, trang thiết bị y tế 

Đảm bảo đáp ứng vật tư trang thiết bị y tế trong công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 theo từng cấp độ dịch. 

 4. Công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, quản lý việc chấp hành các 

biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn thành phố 

 4.1 Đối với các trường hợp người nước ngoài tạm trú, lưu trú trên địa bàn 

thành phố: 22 người. 

 4.2 Các trường hợp người Việt nam từ ngoài tỉnh (đến lưu trú tại Khách 

sạn) trên địa bàn: 398 người. 

 4.3 Đối với các trường hợp đi đến liên quan đến các địa phương có dịch: 

không có. 

 5. Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Đại dịch Covid-19 

địa bàn thành phố 

 Thành phố đang thực hiện việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Đại 

dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. 

Tính đến ngày 05/7/2020, trên địa bàn Thành phố chưa ghi nhận, phát 

hiện trường hợp nào nhiễm COVID-19. 

 Trên đây là báo cáo của UBND Thành phố về công tác phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh Cao Bằng; 

- Sở Y tế Cao Bằng; 

- TT Thành ủy- HĐND, UBND Thành phố; 

- Các đơn vị, phòng ban, đoàn thể thành phố; 

- UBND 11 xã, phường;  

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Trung  
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