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BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
(Tính đến 13h00, ngày 11/10/2021)
Thực hiện văn bản số 3938/CV-BCĐ ngày 22/5/2021 của BCĐ phòng,
chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện báo cáo hàng ngày của
BCĐ với BTV Tỉnh ủy về tình hình dịch bệnh Covid-19; văn bản số
4355/UBND-VX ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện
chế độ thông tin báo cáo phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; văn
bản số 8219/CV-BCĐ ngày 18/9/2021 của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19
tỉnh Vĩnh Phúc về việc duy trì chế độ họp Trung tâm chỉ huy PCDB Covid – 19
các cấp, điều chỉnh lịch trực TTCH phòng, chống dịch Covid – 19 tại văn bản
số 7712/CV – BCĐ. UBND huyện báo cáo tình hình công tác phòng, chống
dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn huyện Lập Thạch, cụ thể như sau:
1. Số trường hợp F0, F1, F2 phát sinh trong ngày:
1.1. Tổng số ca F0: 0 trường hợp.
1.2. Tổng số ca F1: 0 trường hợp.
1.3. Tổng số ca F2 phát sinh trong ngày: 0 trường hợp. Đến nay trên địa bàn
huyện có 05 trường hợp F2 đang được cách ly tại nhà theo quy định.
2. Số người từ các tỉnh, thành phố khác về huyện trong ngày (gồm trở về
từ vùng dịch và các khu vực đang thực hiện Chỉ thị 16/CT – TTg của Thủ
tướng Chính phủ):
2.1. Số cách ly tập trung phát sinh trong ngày: 0 trường hợp. Như vậy, tổng
số các trường hợp công dân của huyện Lập Thạch đang cách ly tại tỉnh là 05
trường hợp.
2.2. Số trường hợp cách ly tại nhà: Phát sinh mới 32 trường hợp công dân về
từ Hà Nội. Hiện nay có 325 trường hợp đang cách ly tại nhà; qua theo dõi sức khỏe
của các trường hợp trên ổn định.
2.3. Về việc cách ly tập trung tại trường THPT Thái Hòa:
- Tổng số các trường hợp cách ly tập trung hiện nay: 0 trường hợp.
- Số giường đã sử dụng: 0/464 giường; còn lại 464 giường chưa sử dụng.
2.4. Việc khảo sát, hoàn thiện các địa điểm cách ly tập trung mới:
Khu cách ly y tế tập trung tại trường TH Liễn Sơn (cũ): Đã được sửa chữa
xong, sẵn sàng kích hoạt khi có các trường hợp đến cách ly tập trung (quy mô
160 giường).

3. Xe luồng xanh:
- Số xe luồng xanh địa phương quản lý đi ra ngoài tỉnh: 33 xe/101 xe (đều đi
đến các vùng xanh).
- Việc bố trí chỗ ở đảm bảo an toàn dịch bệnh cho lái xe luồng xanh: Các xã,
thị trấn đã dự phòng bố trí chỗ ở cho các lái xe khi cần thiết. Hiện nay các lái xe
đều lưu trú tại phòng riêng của gia đình và thực hiện nghiêm các biện pháp
phòng, chống dịch Covid – 19.
4. Tình hình các chốt của địa phương: Ngày 15/9/2021, Trưởng ban chỉ
đạo PCDB Covid – 19 huyện đã ban hành chấm dứt hoạt động của 04 chốt trên
địa bàn huyện bắt đầu từ 00 giờ 00 ngày 16/9/2021 (các chốt này đã được thành
lập từ cuối tháng 7/2021). Do vậy đến nay trên địa bàn huyện không còn các
Chốt của huyện thành lập đang hoạt động. Tuy nhiên, BCĐ huyện đã yêu cầu
các xã, thị trấn chỉ đạo các Tổ Covid cộng đồng, Tổ liên gia tăng cường công
tác kiểm tra, rà soát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện các trường hợp người từ
các địa phương khác đến địa bàn).
5. Tình hình ngăn chặn các trường hợp xâm nhập trái phép vào địa bàn
qua đường mòn, lối mở tại các điểm giao cao tốc Nội Bài, Lào Cai và các
địa điểm giáp ranh các tỉnh lân cận: Trong ngày, qua kiểm tra, rà soát và báo
cáo của các đơn vị thì trên địa bàn huyện chưa phát hiện ra trường hợp nào xâm
nhập trái phép vào địa bàn huyện.
6. Việc kiểm tra giám sát các Trung tâm chỉ huy cấp xã thực hiện nhiệm
vụ:
- Trung tâm chỉ huy huyện thực hiện nghiêm chế độ họp giao ban với Trung
tâm chỉ huy cấp xã để nắm bắt, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc
của địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid- 19.
- Yêu cầu 100% các xã, thị trấn báo cáo tình hình dịch Covid – 19 phát sinh
trong ngày.
7. Một số nội dung khác:
7.1. Chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục rà soát các trường hợp từ 18 tuổi đăng ký
tiêm vắc xin phòng Covid – 19, qua rà soát sơ bộ đến nay có 50.000 trường hợp
đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid - 19.
7.2. Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát các trường hợp công dân đăng ký
từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Vĩnh Phúc theo yêu cầu của UBND tỉnh. Kết
quả: Có 11 công dân của huyện Lập Thạch có nguyện vọng được trở về địa
phương. UBND huyện đã báo cáo UBND tỉnh, Sở Lao động – TB&XH tỉnh để
bổ sung vào danh sách tổng hợp chung của tỉnh.
7.3. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày
01/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 quy định về việc
thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động
gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của cơ
quan chuyên môn cấp trên.

Trên đây là Báo cáo nhanh của UBND huyện về tình hình công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn huyện Lập Thạch đến 13 giờ 00 ngày
11/10/2021. UBND huyện Lập Thạch trân trọng báo cáo./.
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