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BÁO CÁO 

Kết quả kết thúc triển khai công tác phòng, chống dịch COVID - 19  

tại khu dân cư liên quan đến ca bệnh nhiễm COVID - 19 trên địa bàn  

thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định 

 
 

1. Công tác chỉ đạo triển khai  

Thực hiện các văn bản của UBND huyện: Quyết định số 1123/QĐ-

UBND, ngày 10/5/2021 của UBND huyện về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại 

khu dân cư liên quan đến ca bệnh nhiễm COVID - 19 trên địa bàn thị trấn Thất 

Khê, huyện Tràng Định; Quyết định số 1124/QĐ-UBND, ngày 10/5/2021 của 

UBND huyện về thành lập 02 Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống 

dịch COVID - 19 trên địa bàn một phần khu dân cư Xóm Đạo, Khu I. thị trấn 

Thất Khê, huyện Tràng Định; Quyết định số 1130/QĐ-UBND, ngày 11/5/2021 

của UBND huyện thành lập các tổ: Hậu cần,  Xử lý rác thải, Tuyên truyền và 

Giám sát tại khu vực cách ly trên địa bàn một phần khu dân cư Xóm Đạo, Khu I, 

thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định; Quyết định số 1140/QĐ-UBND, ngày 

13/5/2021 của UBND huyện Tràng Định Ban hành Nội quy hoạt động tại khu 

vực cách ly y tế một phần của khu dân cư xóm Đạo, Khu I, thị trấn Thất Khê, 

huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. 

2. Kết quả phòng, chống dịch tại khu vực cách ly 

2.1. Công tác triển khai thiết lập vùng cách ly 

Tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định số 1123/QĐ-UBND, 

ngày 10/5/2021 về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại khu dân cư liên quan đến ca 

bệnh nhiễm COVID - 19 trên địa bàn thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định. Để 

thực hiện các biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID - 19; thời gian 

cách ly 28 ngày (Hai mươi tám ngày) từ ngày 10 tháng 5 năm 2021 đến ngày 06 

tháng 6 năm 2021.  

2.2. Kết quả triển khai 

Thực hiện Quyết định số 1123/QĐ-UBND, ngày 10/5/2021 của UBND 

huyện về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại khu dân cư liên quan đến ca bệnh 

nhiễm COVID - 19 tại Xóm Đạo, Khu I, thị trấn Thất Khê, các ngành chức năng 

đã cử lực lượng tham gia thiết lập 02 chốt kiểm dịch y tế liên ngành (Công an, Y 

tế, Quân sự, Dân quân) với 42 cán bộ tham gia; đảm bảo an ninh trật tự, chăm 

sóc sức khỏe, thực hiện công tác xử lý môi trường,… trong khu vực được cách 

ly. Huy động các phòng, ban, ngành tham gia vào các tổ phục vụ, tuyên truyền 

hướng dẫn người dân trong khu vực dân cư được cách ly đảm bảo cuộc sống 
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sinh hoạt theo quy định phòng, chống dịch COVID - 19. Qua quá trình thực hiện 

cách ly, kết quả đánh giá như sau: 

- Bệnh nhân nhiễm COVID - 19 của huyện đã được Bệnh viện nhiệt đới 

Trung ương điều trị khỏi bệnh và cho ra viện ngày 27 tháng 5 năm 2021. 

- Huyện Tràng Định đã qua 19 ngày (kể từ ngày áp dụng biện pháp cách 

ly) không xuất hiện thêm các trường hợp F0. 

- Các trường hợp liên quan đến ca bệnh nhiễm COVID - 19 (F1, F2) đã 

lấy mẫu xét nghiệm ít nhất từ 02 lần trở lên, cho kết quả âm tính và cơ bản đã 

thực hiện cách ly hết thời gian 21 ngày. 

- Người dân trong khu vực cách ly hiện tại sức khỏe ổn định, đã lấy mẫu 

xét nghiệm test nhanh kháng nguyên lần 1, lần 2 cho kết quả âm tính 332/332 

nhân khẩu.  

3. Việc kết thúc biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID - 

19 tại khu dân cư liên quan đến ca bệnh nhiễm COVID - 19 huyện Tràng 

Định 

Được sự thống nhất cao trong Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID - 

19 tại cuộc họp BCĐ phòng, chống dịch COVID - 19 huyện diễn ra hồi 15 giờ 

30, ngày 28 tháng 5 năm 2021. Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo COVID - 19 

quyết định tổ chức thực hiện việc kết thúc biện pháp cách ly y tế phòng, chống 

dịch COVID - 19 tại khu dân cư liên quan đến ca bệnh nhiễm COVID - 19 

huyện Tràng Định (Địa chỉ: tại Xóm Đạo, Khu I, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng 

Định, tỉnh Lạng Sơn). Thời gian kết thúc cách ly y tế từ 20 giờ 30 phút, ngày 

28 tháng 5 năm 2021, với sự chứng kiến của các Thành viên BCĐ phòng, 

chống COVID - 19 huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID - 19 thị trấn 

Thất Khê, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các tổ công tác và các bà con, 

Nhân dân trong khu vực cách ly. 

 4. Nhiệm vụ thực hiện sau kết thúc biện pháp cách ly y tế phòng, 

chống dịch COVID - 19 tại khu dân cư liên quan đến ca bệnh nhiễm 

COVID - 19 huyện Tràng Định 

- Giao UBND thị trấn Thất Khê có trách nhiệm tổ chức các hoạt động trở 

lại bình thường theo chức năng, nhiệm vụ được giao ngay sau kết thúc cách ly y 

tế và tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 theo quy 

định của Bộ Y tế. 

- Các lực lượng tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ cách ly y tế tại khu  

dân cư liên quan đến ca bệnh nhiễm COVID - 19 của huyện Tràng Định, tỉnh 

Lạng Sơn (Địa chỉ: tại Xóm Đạo, Khu I, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, 

tỉnh Lạng Sơn) hoàn thành nhiệm vụ kể từ khi tại Xóm Đạo, Khu I, thị trấn Thất 

Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn kết thúc cách ly y tế. 

Trên đây là báo cáo toàn bộ nội dung triển khai cách ly khu dân cư tại 

Xóm Đạo, Khu I, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định từ ngày 10 đến ngày 28 
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tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID - 19 huyện Tràng 

Định./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                                  
- Văn phòng Tỉnh uỷ; 

- Ban Nội chính Tỉnh uỷ; 

- Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn; 

- Sở Y tế Lạng Sơn; 

- Thường trực Huyện ủy;  

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Ban Chỉ COVID-19 huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Chánh, các Phó Chánh VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vũ Đức Thiện 
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