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UBND THÀNH PHỐ BẮC GIANG
BCĐ PC DỊCH COVID-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

–––––––

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
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Số:………/BC-BCĐ

TP. Bắc Giang, ngày 22 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO
Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
trên địa bàn thành phố Bắc Giang
(Tính đến 11 giờ 00’, ngày 22/5/2021)
–––––––
Thực hiện Công văn số 414/UBND-KGVX ngày 30/01/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh Bắc Giang về việc báo cáo hàng ngày về công tác phòng, chống
dịch Covid-19, UBND thành phố báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19
trên địa bàn thành phố như sau:
I. TỔNG HỢP CHUNG

Tính đến 11 giờ 00 ngày 22/5/2021, trên địa bàn phát sinh 01 trường hợp F0
mới (Hoàng Thị Dung, công nhân Công ty SJTech), nâng tổng số F0 của thành phố
từ 28 trường hợp lên 29 trường hợp và trường hợp Nguyễn Văn Kiên là F1 của F0
Nguyễn Thị Thắm (công nhân Công ty Hosiden), hiện dang cách ly tại phân xưởng
Nhiệt-Công ty Cổ phần Đạm Hà Bắc.
Đang thực hiện Quyết định cách ly y tế 02 Tổ dân phố của xã Song Khê
và Lê Lợi đồng thời giãn cách xã hội toàn thành phố, tình hình tư tưởng nhân
dân trên địa bàn ổn định, không có dấu hiệu bất thường, tình hình giá cả hàng
hóa ổn định, không có hiện tượng tăng giá bất thường.
1. Công tác chỉ đạo
UBND thành phố và Ban Chỉ đạo thành phố triển khai thực hiện nghiêm,
kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của
Trung ương, của tỉnh… Các đồng chí Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố
thường xuyên trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các
địa bàn, kịp thời chỉ đạo các biện pháp phù hợp với tình hình thực tế.
UBND thành phố ban hành Công văn số 1236/UBND-VP ngày 21/5/2021
về việc khai báo đầy đủ thông tin khi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19; Công văn
số 1237/UBND-VP về việc làm biển cho xe ô tô phục vụ công tác phòng, chống
dịch Covid-19 và công tác bầu cử.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ban hành Công văn số 52/BCĐYT về việc khẩn trương rà soát, áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với
người lao động công ty TNHH Blue & Green Việt Nam; Công văn số 53/BCĐYT về việc thực hiện toàn dân khai báo y tế điện tử hoặc số điện thoại
18001119.
Chủ tịch UBND thành phố có công văn đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ xét
nghiệm Covid-19 tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố Bắc Giang.
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2. Công tác rà soát
2.1. Việc rà soát truy vết các trường hợp liên quan đến F0 và các vùng
dịch trong nước:
(Có biểu chi tiết kèm theo)
2.2. Tổng số người đang cách ly tại các khu cách ly tập trung TP: 1162 người
Đang cách ly
TT

1
2
3
4
5
6
7

Khu cách ly

Trạm y tế xã Song Khê, MN và
TH Song Khê
Trường TH Dĩnh Kế
Trường CĐ KTCN
Trường TH Nam Hồng
Trường MN Trần Nguyên Hãn
THCS Lê Lợi
TH Song Mai
TỔNG:

Tính đến
7h

Tính đến
11h ngày
22/5

130

294

117
295
171
173
61
51

117
295
171
173
61
51

998

1162

Ghi chú

Tăng 164

3.Công tác chủ động rà soát phòng dịch
3.1. Tổng rà soát số công nhân: 31.328
3.2. Kết quả lấy mẫu, khoanh vùng nguy cơ:
- Tổng số mẫu xét nghiệm đã lấy của 4 KCN: 5435 mẫu, số mẫu chưa
lấy13 mẫu.
-Tổng số mẫu đã lấy của 54 doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp: 2239
mẫu, số chưa lấy: 2843 mẫu.
II. NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP THỜI GIAN TỚI
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát huy tối đa hoạt
động của tổ phòng, chống dịch cơ sở; rà soát, truy vết đối với những người liên quan
dịch tễ với người dương tính với Sars-CoV-2 và những người từ các vùng dịch trở về
địa bàn để có biện pháp cách ly y tế phù hợp; lấy mẫu xét nghiệm kịp thời.
2. Khẩn trương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho lực lượng tuyến đầu làm công
tác phòng, chống dịch Covid-19 và lực lượng làm công tác bầu cử đảm bảo kịp thời,
đúng quy định.
3. Tiếp tục thần tốc điều tra, truy vết các trường hợp F1, F2, F3 liên quan
đến các ca F0 để thực hiện các biện pháp y tế phù hợp; đẩy nhanh việc lấy mẫu
xét nghiệm đối với các trường hợp F1, F2.
4. Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh việc rà soát, lấy mẫu xét nghiệm đối với
người trong gia đình của công nhân Công ty Hosiden và SamKwang Vina; tiếp
tục rà soát, lấy mẫu xét nghiệm đối với người lao động của thành phố làm việc
tại các khu công nghiệp.
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5. Chỉ đạo quản lý chặt chẽ các điểm cách ly tập trung của thành phố,
tránh nguy cơ xảy ra sự cố tại các điểm cách ly (lây nhiễm chéo, trốn cách ly,
người ngoài không phận sự vào trong khu vực cách ly…).
6. Tiếp tục tập trung kiểm soát tốt số người nước ngoài nhập cảnh vào địa
phương. Quản lý chặt chẽ, đúng quy định đối tượng là chuyên gia, lao động kỹ
thuật nước ngoài sang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn; tiếp tục thực
hiện tổ chức cách ly y tế cho chuyên gia, lao động nước ngoài đến làm việc cho
doanh nghiệp, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh tại khách sạn Ravatel Inn.
7. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị thành phố, UBND các phường, xã chuẩn bị
phương án đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 cho công tác bầu cử.
III. KIẾN NGHỊ
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang:
- Chỉ đạo CDC tỉnh Bắc Giang thực hiện xét nghiệm và trả kết quả đúng
quy định (trong thời gian từ 6 đến 8 giờ trả kết quả xét nghiệm các trường hợp
F1 vừa phát hiện); Trả kết quả xét nghiệm theo từng gói của thành phố gửi đến.
- Chỉ đạo Công an tỉnh truy vết các F của Nguyễn Thế Chính tại Bệnh
viện Đa khoa tỉnh và công ty Cổ phần nước sạch Bắc Giang; Nguyễn Hồng Sức
- Quân Đoàn 2./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (B/c);
- VP UBND tỉnh (B/c);
- Sở Y tế tỉnh (B/c);
- TT Thành ủy, HĐND TP;

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Thành viên BCĐ PC dịch COVID-19 TP;
- UBND phường, xã;
- Lưu: VT, YT.

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ

Nguyễn Hữu Đính

