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UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN NGỌC HỒI 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   

      Số:        /BC-UBND       Ngọc Hồi, ngày     tháng     năm 2020      

 

BÁO CÁO NHANH 

Công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới  

của vi rút Corona (Covid-19) gây ra trên địa bàn huyện Ngọc Hồi  

 (báo cáo đến14h45p ngày 22/3/2020) 

 
  

UBND huyện Ngọc Hồi Báo cáo nhanh kết quả triển khai công tác phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) gây 

ra trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, cụ thể như sau: 

 1. Công tác lãnh chỉ đaọ 

 UBND huyêṇ đa ̃ban hành các văn bản chỉ đaọ các cơ quan, đơn vi,̣ UBND 

các xa,̃ thi ̣ trấn theo chức năng nhiêṃ vụ tiếp tuc̣ tích cưc̣ triển khai thưc̣ hiêṇ tốt 

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

rút Corona (Covid-19) gây ra. 

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đề cao 

cảnh giác, không lơ là, chủ quan; tiếp tục khẩn trương tích cực tổ chức triển khai 

thưc̣ hiêṇ công tác phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, 

đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực 

Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-191, các Bộ, ngành liên quan, Tỉnh ủy, Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Thường trưc̣ Huyêṇ ủy, UBND huyêṇ.  

- Quán triệt đến cán bô,̣ công chức, người lao đôṇg taị cơ quan, đơn vi ̣thưc̣ 

hiêṇ đeo khẩu trang taị nơi công côṇg, tại nơi làm viêc̣; rửa tay sát khuẩn; tránh tụ 

tâp̣ đông người nhằm hạn chế tình traṇg lây lan. 

 2. Công tác tuyên truyền 

UBND huyêṇ đã chỉ đaọ Phòng Văn hóa - Thông tin huyêṇ; Trung tâm Văn 

hóa – Thể thao – Du lic̣h và Truyền thông huyện thường xuyên thưc̣ hiêṇ tốt công 

tác tuyên truyền đến nhân dân trên điạ bàn huyêṇ, đăc̣ biêṭ taị khu vực cách ly 

thông qua các phương tiêṇ thông tin đaị chúng. Thưc̣ hiêṇ cấp phát tờ rơi, bố trí loa 

để lañh đaọ huyêṇ thường xuyên thông tin đến bà con về tình hình chung, chủ 

trương của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống dic̣h bêṇh để công dân taị 

khu vưc̣ cách ly ổn điṇh tư tưởng, yên tâm thực hiêṇ cách ly. 

 3. Công tác triển khai thưc̣ hiêṇ tiếp nhâṇ công dân 

- Đến 14 giờ 45 phút ngày 22/3/2020, taị Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y huyêṇ 

Ngoc̣ Hồi đa ̃tiếp nhâṇ 249 người nhâp̣ cảnh vào tỉnh Kon Tum. 

                                           
1 Thông báo số 66/TB-VPCP ngày 28/02/2020 của Văn phòng chính phủ 
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- Ngày 20/3/2020 huyện Ngọc Hồi đã bàn giao cho Bô ̣chỉ huy Quân sư ̣tỉnh: 

140 người 

- Hiêṇ taị 99 người đang được cách ly tập trung taị Trường THCS Nguyễn 

Thị Minh Khai (TDP 5, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum). 

- Số người chuyển Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi khám và điều trị 

(do tai naṇ, môṭ số bêṇh khác): 10 người (08 nam, 02 nữ). 

 - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi 

rút mới corona gây ra huyện Ngọc Hồi đã nhanh chóng, khẩn trương áp dụng các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh: Triển khai khử khuẩn, xử lý môi trường, tuyên 

truyền vận động cách ly tập trung, triển khai một số nhiệm vụ y tế cần thiết,...  

- Công tác giám sát sức khỏe, sinh hoạt, bệnh tật, ốm đau sẽ được thực hiện 

hàng ngày. 

 - Hiện nay, taị khu vưc̣ cách ly về cơ bản đáp ứng được sinh hoạt thiết yếu 

(điện, nước, khu vệ sinh, nhà tắm,...), tình hình sức khỏe ổn định. 

4. Thuâṇ lơị, khó khăn:  

4.1. Thuâṇ lơị: 

 - Có sư ̣chỉ đaọ sát sâu của Thường trưc̣ Huyêṇ ủy, UBND huyêṇ, sư ̣phối 

hơp̣ giữa các ngành có liên quan, sư ̣hơp̣ tác của các trường hơp̣ cách ly. 

- Đa số các trường hơp̣ cách ly đều chấp hành đúng theo quy định hiêṇ hành 

và quy định taị khu vưc̣ cách ly. 

4.2. Khó khăn, vướng mắc:  
 Môṭ số ít trường hợp chưa hợp tác với chính quyền trong viêc̣ thưc̣ hiêṇ 

cách ly theo quy điṇh. 

 5. Dư ̣báo tiǹh hiǹh: 

Với tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona (Covid-19) gây ra ngày càng diễn biến phức tạp, dư ̣kiến số lươṇg người 

nhập cảnh vào Việt Nam (Ngọc Hồi, Kon Tum) qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y se ̃

tiếp tuc̣ tăng trong những ngày sắp đến. 

 6. Kiến nghi ̣, đề xuất 

 - Đề nghi ̣UBND tỉnh quan tâm xem xét: Huyêṇ Ngoc̣ Hồi thưc̣ hiêṇ viêc̣ 

tiếp nhận người nhâp̣ cảnh vào tỉnh Kon Tum đến 17 giờ 00 phút ngày 22/3/2020. 

Số lươṇg người nhập cảnh vào tỉnh Kon Tum trong ngày 23/3/2020 trở đi, sau khi 

các ngành chức năng của huyêṇ thực hiêṇ khai báo y tế, khử khuẩn, xử lý môi 

trường và các công viêc̣ khác ... theo quy điṇh; huyêṇ Ngoc̣ Hồi se ̃bàn giao cho 

Bô ̣Chỉ huy Quân sư ̣tỉnh taị Cửa khẩu Quốc tế Bờ y (vì theo KH thì cơ sở này đảm 

bảo được 200 người, nhưng như vậy khoảng cách các giường quá gần nhau, không 

an toàn cho người được cách ly) .         
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 - Đề nghi ̣UBND tỉnh chỉ đaọ các ngành chức năng có liên quan của tỉnh 

nắm chắc tình hình để điạ phương ứng phó kip̣ thời.         

Trên đây là Báo cáo nhanh kết quả triển khai công tác phòng chống dịch, 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) gây ra 

trên địa bàn huyện Ngọc Hồi./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban QLCKQT Bờ Y; 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- BTT UBMTTQ Việt Nam huyện; 

- CT, các PCT UBND huyêṇ; 

- CVP, các PVP; 

- Lưu: VT; TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Châu Ngọc Lân 
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