
BÁO CÁO  

 Công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

 trên địa bàn thành phố ngày 19/02/2023 

 

I. TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ  

Trong thời gian qua công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

Thành phố đã được Chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt.  

Tính đến 17h00 ngày 19/02/2023 số trường hợp mắc COVID-19 trên địa 

bàn Thành phố là 0 ca trong ngày 19/02/2023, trong đó:  

+ Số F0 phát hiện mới: 0 trường hợp; Lũy tích F0: 26.751. 

+ Tái nhiễm: 0 trường hợp; Lũy tích F0 tái nhiễm được ghi nhận: 149. 

Số bệnh nhân khỏi = 26.721; Số bệnh nhân hiện đang theo dõi và điều trị 

tại nhà = 0 trường hợp; bệnh nhân có địa chỉ thành phố đang theo dõi và điều trị 

tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh = 0 trường hợp; Số bệnh nhân tử vong trong ngày: 0; 

Luỹ tích bệnh nhân tử vong = 30. 

 II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG 

DỊCH COVID-19 

 Quán triệt, thực hiện nghiêm, linh hoạt, hiệu quả 3 trụ cột phòng, chống dịch 

(xét nghiệm, cách ly, điều trị); Công thức: 2K (Khẩu trang, Khử khuẩn) + vắc xin 

+ thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác.  

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tác dụng, hiệu quả của vắc xin và tiêm 

các mũi 3, mũi 4 trong việc ngăn ngừa bệnh chuyển nặng, tử vong, để nhân dân 

hiểu, chia sẻ và tích cực tham gia, ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh; vai trò 

của ý thức người dân, cảnh báo về mức độ nguy hiểm của các biến chủng mới. 

Thực hiện đồng bộ các phương án phòng chống dịch đã được xây dựng liên 

quan đến công tác y tế, công tác an sinh xã hội, an ninh trật tự, công tác chăm sóc 

sức khoẻ cho người dân trong diện phong toả và người dân trong vùng dịch. Chủ 

động đảm bảo các điều kiện về nguồn lực, hậu cần, thường xuyên rà soát về nhân 

lực, vật tư, thiết bị y tế, cơ sở điều trị để đáp ứng với diễn biến dịch bệnh trên địa 

bàn Thành phố. 

Tăng cường giám sát, nắm tình hình diễn biến dịch, kịp thời triển khai các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn Thành phố. 

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn đã được kiểm soát, tỷ lệ tiêm 

chủng vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 cho học sinh từ 05 tuổi đến dưới 18 

tuổi cũng đã cơ bản đảm bảo tiêm theo Kế hoạch đề ra, tiếp tục tuyên truyền, vận 

động học sinh chưa tiêm đủ mũi do trước đây chưa đủ điều kiện tiêm thì bổ sung 

tăng cường các mũi tiêm đầy đủ theo khuyến cáo của cơ quan y tế. Tiếp tục đảm 
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bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho học sinh tại các trường học trên 

địa bàn Thành phố.  

Chỉ đạo hướng dẫn việc thực hiện cách ly y tế điều trị F0 không triệu chứng 

tại nhà trên địa bàn Thành phố.  

Các đơn vị phòng ban Thành phố, UBND các xã, phường đang tăng cường 

tuyên truyền công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

 * Công tác xét nghiệm từ ngày 27/05/2021 đến ngày 19/02/2023:   

 - Tổng số luỹ tích mẫu xét nghiệm: 87.956 mẫu.  

 + Test nhanh 0 mẫu (0 mẫu dương tính; 0 mẫu âm tính), 

 + Số mẫu PCR chưa có kết quả là: 0 mẫu. 

  * Công tác tiêm chủng vắc xin:  

- Đối tượng từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin Triển khai tăng cường công 

tác tiêm vắc xin mũi bổ sung. 

Mũi 1: 57402/56468 đạt 101,7%. 

Mũi 2: 54533/56468 đạt 96,6%. 

Mũi 3: 43346/56468 đạt 76,8%. 

Mũi 4: 15270/17457 đạt 87,5% (mũi 4 chia tỷ lệ % theo đối tượng rà soát ưu 

tiên theo công văn của Bộ Y tế chứ không chia tỷ lệ % theo tất cả các đối tượng 

ban đầu. Đối tượng ưu tiên mũi 4 là 17.457 đối tượng). 

- Đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi: 

Mũi 1: 6688/5434 đạt 123,1% 

Mũi 2: 6366/5434 đạt 117,2% 

Mũi 3: 4176/5434 đạt 76,8% 

- Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi : 

Mũi 1: 9516/9472 đạt 100,5% 

Mũi 2: 7809/9472 đạt 82,4% 

 Các trường hợp sau tiêm cơ bản ổn định. Không xảy ra phản ứng bất thường 

sau tiêm. Hiện tại vẫn đang tiếp tục tổ chức tiêm vắc xin tại các xã phường theo số 

lượng vắc xin được phân bổ. 

  Công tác điều trị F0:  

 - F0 điều trị tại nhà 0 người trong ngày 19/02/2023. 

 - Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới đang có nhiều biến chủng mới của 

vi rút làm cho nhiều người tái nhiễm và nhiễm mới, tỷ lệ ca mắc COVID-19 bệnh 

nặng nhiều hơn trước. Đến thời điểm hiện tại tình hình dịch COVID-19 đang ổn 

định và kiểm soát tốt trên địa bàn thành phố Cao Bằng. 

  



3 

 

 III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỜI GIAN TIẾP THEO 

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, linh hoạt, hiệu quả 3 trụ cột phòng, 

chống dịch (xét nghiệm, cách ly, điều trị); Công thức: 2K (Khẩu trang, Khử khuẩn) 

+ vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác.

 2. Chỉ đạo Trung tâm Y tế Thành phố duy trì tổ Y tế lưu động để theo dõi, 

giám sát chặt chẽ, phát hiện kịp thời các ca nhiễm mới; đội đáp ứng nhanh, trạm Y 

tế các xã, phường phối hợp với tổ COVID cộng đồng tại các tổ, xóm tiếp tục thực 

hiện giám sát phát hiện các trường hợp F0. 

 3. Chỉ đạo UBND các xã, phường tiếp tục tuyên truyền vận động trẻ em từ 5 

đến dưới 12 tuổi, từ 12 - 18 tuổi, trên 18 tuổi chưa được tiêm đủ các mũi theo quy 

định đi tiêm vắc xin đảm bảo thời gian đúng theo Kế hoạch;  

  4. Rà soát, luôn sẵn sàng bảo đảm năng lực thu dung, điều trị; chủ động, sẵn 

sàng các kịch bản, phương án đáp ứng các tình huống dịch bệnh, không để bất ngờ, 

bị động; phát hiện sớm, điều trị sớm, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển biến 

nặng, tử vong; tiếp tục ưu tiên đầu tư, tăng cường năng lực của hệ thống y tế, nhất 

là y tế dự phòng, y tế cơ sở. Tiếp tục triển khai hiệu quả phòng, chống các dịch 

bệnh khác. 

5. Chỉ đạo đảm bảo các biện pháp y tế theo quy định đối với các lực lượng 

khi thực hiện nhiệm vụ. 

6. Tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 

17/3/2022 của Chính phủ, chủ động, sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch có 

thể xảy ra, kể cả khi dịch bùng phát trở lại. 

7. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh; tiếp tục 

thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, không để dịch bùng phát trở lại; quán triệt 

và chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4 cho cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành. 

8. Giao Trung tâm Y tế Thành phố tăng cường tổ chức triển khai tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19 theo sự chỉ đạo và phân bổ vắc xin của Sở Y tế Cao 

Bằng, đặc biệt chú ý tổ chức tiêm an toàn, thuận lợi cho những người có nguy cơ 

cao. Phối hợp với các xã, phường tổ chức tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 cho nhóm trẻ từ đủ 5 đến dưới 12 tuổi phục vụ công tác truyền thông của 

Thành phố. Gửi mẫu đăng ký tiêm vắc xin cho các phường, xã tiêm cho trẻ theo 

quy định. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức tiêm mũi 4 (mũi nhắc lại lần 2) cho đối 

tượng cần tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  

9. Tiếp tục họat động các dịch vụ kinh doanh vừa nhằm phát triển kinh tế, 

vừa làm công tác phòng, chống dịch trên bàn Thành phố. 

10. UBND các xã, phường 

- Phối hợp với các đơn vị y tế thực hiện giám sát dịch bệnh tại các khu vực 

có nguy cơ, khu vực tập trung đông người nhằm phát hiện sớm trường hợp nghi 

ngờ, mắc COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt các đối tượng nhập cảnh 
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từ nơi đang bùng phát dịch, từ các nơi xuất hiện các biến thể mới, nguy hiểm của 

virus SARS-CoV-2 trở về thành phố Cao Bằng để phát hiện, xử lý kịp thời. 

Trên đây là Báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 đến 17h00 ngày 

19/02/2023 của UBND thành phố Cao Bằng./.  

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng Tỉnh uỷ Cao Bằng;   

- Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng; 

- Sở Y tế Cao Bằng; 

- TT Thành ủy; TT HĐND Thành phố; 

- Chủ tịch, PCT UBND Thành phố; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể TP; 

- Trung tâm Y tế Thành phố; 

- UBND 11 xã, phường; 

- Trang TTĐT Thành phố; 

- Lưu: VT, PYT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Vũ Văn Đệ 
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