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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

 

Số:       /BC- UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 02 năm 2020 

BÁO CÁO 

Công tác phòng chống dịch bệnh do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)  

tại thành phố Hà Tĩnh đến ngày 25/02/2020 

 

I. Tình hình dịch bệnh:  

- Tính đến 11 h sáng nay toàn Thế giới ghi nhận có 37 Quốc gia và vùng lãnh 

thổ với 80.149  trường hợp nhiễm COVID-19; tử vong: 2.701; bình phục: 27.463. 

- Trung Quốc: 77.658 trường hợp nhiễm COVID-19; tử vong 2.663; nghi 

nhiễm: 5.365; bình phục: 27.230. 

- Hàn Quốc: 893 trường hợp nhiễm Covid-19; Tử vong 09; bình phục 22 

- Nhật Bản: 850 trường hợp nhiễm Covid-19; Tử vong 05; bình phục 25 

- Việt Nam: 16 trường hợp nhiễm COVID-19 trong đó 15 trường hợp điều trị 

khỏi và xuất viện; 11 ngày qua không có người mắc mới; 12 trường hợp nghi 

nhiễm được cách ly, theo dõi chặt chẽ; 1.235trường hợp xét nghiệm Âm tính; 

1.538 trường hợp sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho nhưng vẫn 

được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ bị nhiễm virus 

COVID-19. 

- Hà Tĩnh: Không cách ly, theo dõi thêm trường hợp nào tại các bệnh viện. 

+ Lũy tích đến 16h00 ngày 24/02/2020: Có 20 trường hợp được cách ly, theo 

dõi, trong đó có 19 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 đã 

được ra viện; 01 trường hợp ở BVĐK Lộc Hà đi từ huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc 

về (không từ các xã có dịch) đang được giám sát, cách ly, theo dõi ngày thứ 8, hiện 

tại sức khỏe bình thường. 

+ Toàn tỉnh, hiện vẫn tiếp tục giám sát, theo dõi, đo thân nhiệt, hướng dẫn 

cách ly tại nhà, nơi lưu trú 260 trường hợp đi từ vùng có dịch COVID-19 về sau 

ngày 09/02/2020 cụ thể như sau: Cẩm Xuyên 39, Đức Thọ 05, Hương Sơn 08;  Lộc 

Hà 6, Nghi Xuân 44, thị xã Kỳ Anh 93, thành phố Hà Tĩnh 03, huyện Kỳ Anh 32, 

Hồng Lĩnh 08, Vũ Quang 05, Can Lộc 14, Hương Khê 05, Thạch Hà 0. Hiện tại 

các trường hợp này sức khỏe ổn định. 

- Tại thành phố Hà Tĩnh: 

- Tổng số người có nguy cơ lây nhiễm tích lũy được điều tra, giám sát là 53 

người 

- Tổng số người nghi ngờ được điều trị tại bệnh viện: 02 người ( hiện sức 

khỏe bình thường và đã xuất viện) 

- Dương tính với Covid-19: không  

II. Các biện pháp phòng chống dịch đã triển khai: 

1. Công tác chỉ đạo điều hành: 

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Công điện số:1436-

CĐ/Th.U ngày 31/1/2020 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền khẩn trương 
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triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ công tác phòng, chống, khống chế dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona. 

- Công văn số 182/UBND-YT ngày 31/1/2020 về việc phát hiện sớm và 

chuẩn bị tốt việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi 

rút Corona. 

- Triển khai họp Ban chỉ đạo phòng chống các bệnh truyền nhiễm gây dich, 

đặc biệt là dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona chiều 

31/01/2020. 

- Thành lập Ban chỉ đạo số 225/QĐ-UBND ngày  01/2/2020 phòng chống 

dịch bệnh do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) tại thành phố Hà Tĩnh do đ/c 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân làm trưởng Ban; phân công trách nhiệm cụ thể cho các 

thành viên trong Ban chỉ đạo. 

- Kiện toàn lại Ban chỉ đạo số 226/QĐ-UBND  ngày 01/2/2020 phòng chống 

các bệnh truyền nhiễm gây dịch. 

- Xây dựng kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 02/02/2020 của UBND thành 

phố về việc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona. 

- Công văn số 1439-Th.U, ngày 05/02/2020 về đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền phòng chống dịch bệnh do vi rút Covid-19. 

- Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của UBND thành phố Hà 

Tĩnh về việc thành lập Tổ công tác về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) 

- Công văn số 201/UBND-YT ngày 06/02/2020 của UBND thành phố về việc 

tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

do chủng mới của vi rút Corona. 

- Công văn số 01/BCĐ ngày 10/02/2020 của Ban chỉ đạo về việc khẩn cấp đối 

phó với các diễn biến mới của dịch bệnh do vi rút Corona. 

- Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày  07/2/2020 của UBND thành phố Hà 

Tĩnh về việc thành lập đoàn kiểm tra kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh các 

UBND các phường, xã.  

- Xây dựng kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 10/02/2020 của UBND thành 

phố về việc xây dựng kế hoạch theo 4 cấp độ triển khai công tác phòng chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona. 

- Công văn số 256/UBND-YT ngày 14/02/2020 của UBND thành phố về việc 

tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do vi rút Covid-

19 trong trường học. 

- Công văn số 304/UBND-YT ngày 21/02/2020 của UBND thành phố về việc 

tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

do vi rút Covid-19. 

- Công văn số 02/BCĐ ngày 24/02/2020 của Ban chỉ đạo về việc khẩn cấp đối 

phó với các diễn biến mới của dịch bệnh do vi rút Corona. 

- Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch, Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế 

dự phòng dự trù vật tư, hóa chất, trang thiết bị phòng chống dịch.  
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- Thành lập 03 đội chống dịch lưu động, phản ứng nhanh tại Trung tâm y tế 

dự phòng thành phố. 

- Tại bệnh viện Đa khoa thành phố thành lập 03 Tổ điều trị, sẵn sàng cấp cứu 

và ứng phó cho các Trạm Y tế phường, xã. 

- Thành lập khu cách ly với 20 giường bệnh với đầy đủ vật tư, trang thiết bị y 

tế để sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân. 

- Chỉ đạo công an thành phố lập danh sách theo dõi, tiếp cận tư vấn và giám 

sát các trường hợp người đi từ vùng dịch về kể cả trong nước và người nước ngoài 

có mặt trên địa bàn và những người có nguy cơ cao. 

- Chỉ đạoTrung tâm y tế dự phòng thành phố tổ chức triển khai phun hóa chất 

khử khuẩn tại các trường học, cơ quan, đơn vị, chợ các nhà hàng, khách sạn… trên 

địa bàn thành phố ( Đã làm nhiều lần) . 

- Ngoài ra còn chỉ đạo Trung tâm y tế dự phòng thành phố, Bệnh viện đa khoa 

thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ phục vụ cho 

công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona tới các phường, xã và Trạm y tế. 

2. Công tác truyền thông: 

- Đã thông báo đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các sở, 

ban ngành cấp tỉnh và UBND thành phố nhằm tập trung  lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên 

truyền khẩn trương triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ công tác phòng, chống, 

khống chế dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona. 

- Truyền thanh ngày 02 lần và trên trang Facebook thành phố Hà Tĩnh tôi yêu 

cách nhận diện dịch bệnh và cách phòng trách về dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút Corona để nhân dân biết và phòng tránh. 

- Truyền thông phòng chống dịch bệnh trên hệ thống loa FM của các xã, 

phường:  15/15 xã, phường đã tổ chức phát thông điệp chống dịch trên hệ thống 

loa FM ngày 02 lần vào các giờ vàng trong ngày. 

- Tư vấn hướng dẫn cho các trường hợp có nguy cơ cao (Người đi từ vùng 

dịch trong nước, người nước ngoài, người có tiếp xúc với bệnh nhân nghi ngờ 

trong vòng 14 ngày) các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do 

chủng mới của vi rút Corona. Cách ly đối với những người có các triệu chứng viêm 

đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19. 

3. Tập huấn phòng chống dịch bệnh: 

Trung tâm y tế thành phố đã tổ chức tập huấn về cvoong tác phòng chống 

dịch cho viên chức trạm y tế, cộng tác viên, Bí thư, tổ trưởng tổ dân phố, Thôn 

trưởng, cán bộ và giáo viên trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. 

- Bệnh viện đa khoa thành phố tập huấn về công tác điều trị, cách ly khi có 

bệnh nhân nghi ngờ, hoặc bị nhiễm vi ruits Covd-19 cho đội ngủ cán bộ y tế bệnh 

viện và cán bộ y tế phường, xã. 

4. Công tác phun hóa chất khử khuẩn: 

Đến ngày 24/02/2020  đã chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng xuất hơn 200kg 

cloramin B để triển khai phun hóa chất khử khuẩn tại trụ sở các trường học, cơ 

quan, đơn vị, chợ các nhà hàng, khách sạn, bến xe, các địa điểm tập trung đông 

người… trên địa bàn thành phố ( Đã làm nhiều lần) .   
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5. Công tác điều trị: 

Tại Bệnh viện đa khoa thành phố đã thành lập tổ cấp cứu, thành lập khu vực 

cách ly với quy mô 20 giường bệnh, chuẩn bị đầy đủ các cơ  số thuốc và trang thiết 

bị sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân.  

6. Công tác kiểm tra, giám sát: 

Thành phố đã thành lập đoàn kiểm tra theo quyết định số: 243/QĐ-UBND 

ngày 07/02/2020 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc thành lập đoàn kiểm tra, 

kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại cơ sở.  

Đoàn kiểm tra đã tổ chức kiểm tra từ ngày 13/02 đến 18/02/2020 qua kiểm tra 

các phường xã đã chấp hành nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của thành phố, đã xây 

dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện như: Ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ 

chức tuyên truyền, giám sát, tập huấn cho đội ngủ cán bộ từ phường, xã cho đến 

thôn, tổ dân phố, cán bộ và giáo viên. Tổ chức tiêu độc khử trùng, phát từ rơi tới 

các hộ gia đình, giám sát, cách ly những người có nguy cơ và người đi từ vùng 

dịch về. 

7. Công việc triển khai trong ngày: 

- Tham dự Hội nghị trực tuyến “Triển khai công tác Y tế năm 2020 và phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19”. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng chống dich viêm đường hô hấp 

cấp do Covid-19 

- Phối hợp các phòng, đơn vị: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch. Tài 

nguyên và Môi trường, Y tế, Văn phòng UBND, Ban chỉ huy QSTP kiểm tra thực 

tế tại Trường THCS Thạch Bình về bố trí địa điểm cách ly khi có dịch xảy ra. 

- Xây dựng Phương án cách lý người đi từ vùng dịch về trên địa bàn thành 

phố Hà Tĩnh. 

- Chỉ đạo rà soát thông tin người lao động ở thành phố đang làm việc tại Hàn 

Quốc và Nhật Bản đã về trên địa bàn thành phố. Trong đó lao động về từ Hàn 

Quốc về trên địa bàn thành phố có 11 lao động  (Xã Thạch Bình 03, xã Thạch 

Trung 03, xã Thạch Hạ 01, phường Đại Nài 01, phường Thạch Quý 01, phường 

Nam Hà 01, phường Bắc Hà 02) lao động từ Nhật Bản trở về trên địa bàn thành 

phố có 13 lao động ( Xã Thạch Hưng 02, Xã Thạch Trung 01, phường Đại Nài 02, 

phường Thạch Linh 02, phường Tân Giang 02, phường Thạch quý 03, phường Hà 

Huy Tập 01). 

III. Một số hoạt động tiếp theo: 

Theo dự báo tình hình dịch đang diễn biến hết sức phức tạp ngoài Quốc gia 

Trung quốc là nước có tỷ lệ nhiễm và tử vong cao thì hiện nay một số nước trong 

khu vực tỷ lệ người nhiễm tăng rất nhanh, đặc biệt là tại Hàn Quốc và Nhật Bản 

(cập nhật đến 6h ngày 25/02/2020. Hàn Quốc có 602 người mắc, tử vong 06, Nhật 

Bản có 837 người mắc, tử vong 04). 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp do vi rút Covd-19 trong thời gia tới thành phố tập trung một số 

nhiệm vụ sau: 
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- Tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo các ban ngành, đơn vị,  thực hiện 

công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 một 

cách kịp thời, hiệu quả nhất. 

- Các phường, xã thường xuyên rà soát, nắm danh sách các công dân và người 

đi từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản trở về. 

- Cập nhật danh sách công dân Việt Nam đi học tập, lao động tại các nước có 

dịch, đặc biệt là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản để có các phương án cách ly. 

- Xây dựng phương án cách ly, đặc biệt là phương án cách ly tập trung để sẵn 

sàng tiếp nhận các công dân của thành phố đi từ vùng dịch về với số lượng đông để 

áp dụng các biện pháp tuyệt đối không để lây nhiễm tyrong các cơ sở cách ly. 

- Tiếp tục điều tra, giám sát, tư vấn cho các trường hợp nguy cơ cao, phối hợp 

với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh kịp thời lấy mẫu xét nghiệm đối với các 

trường hợp nghi ngờ ; sẵn sàng thực hiện khoanh vùng và dập dịch ngay tại địa 

điểm có người nhiễm, nghi nhiễm Covid-19 trên tinh thần 4 tại chổ..  

- Phân công cán bộ trực 24/24 nắm bắt tình hình dịch trên địa bàn toàn thành 

phố để có hường xử lý kịp thời, đồng thời tổng hợp báo cáo tình hình dịch bệnh.  

- Thường xuyên giám sát, hướng dẫn UBND các xã, phường, các trường học 

các cơ quan, nhà hàng, khách sạn, bến xe…v…v trên địa bàn tiếp tục triển khai vệ 

sinh môi trường, lau, tẩy rữa, phun hóa chất khử khuẩn phòng chống dịch bệnh. 

IV. Kiến nghị, đề xuất:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh: hỗ trợ kinh phí để triển khai các hoạt động phòng 

chống dịch kịp thời. 

- Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bênh tật tỉnh (CDC): tiếp tục tập huấn nâng 

cao trình độ, khả năng ứng phó phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do vi 

rút Covid-19 cho đội ngũ y tế cơ sở. 

- Đề nghị Sở y tế là cơ quan đầu mối liên hệ với các Công ty sản xuất, thuốc, 

trang thiết bị, vật tư phòng chống dịch để cung ứng kịp thời cho các đơn vị khi có 

nhu cầu mua sắm.  
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để B/c) 
- Sở Y tế Hà Tĩnh; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND thành phố;  

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- Văn phòng HĐND-UBND; 

- Các thành viên BCĐ; 

- Lưu: VT.YT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Phạm Hùng Cường 
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