
 

BÁO CÁO 
Công tác phòng chống COVID- 19 trên địa bàn huyện Côn Đảo 

(Từ 17g ngày 27/07/2021 đến 17g ngày 28/07/2021) 
 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

Triển khai các văn bản của cấp trên về công tác phòng chống Covid-19 trên 

địa bàn huyện, đặc biệt là các văn bản chỉ đạo về thực hiện giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. 

II. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TẠI ĐỊA PHƯƠNG 

- Ca bệnh nghi ngờ mới: 00 

- Mắc mới: 00 

- Chết mới: 00 

III. CÔNG TÁC KHAI BÁO Y TẾ, TRUY VẾT ĐIỀU TRA 

1. Số người khai báo y tế 

Trong ngày: 07 

2.Tiếp xúc gần với ca xác định/nghi ngờ (F1) 

- Trong ngày: 00; Cộng dồn từ 30/05/2021: 01 

3. Máy bay trực thăng: Không có 

IV. GIÁM SÁT CÁC TRƯỜNG HỢP CÁCH LY TẬP TRUNG, CÁCH 

LY TẠI NHÀ 

1. Cách ly tập trung 

- Trong ngày: 00; Cộng dồn từ 30/05/2021: 17. 

- Đã qua thời gian cách ly: 17 (04 lần xét nghiệm âm tính) 

- Đang trong thời gian cách ly 21 ngày: 00 

- Số ca cách ly tập trung có dấu hiệu bất thường:00 

2. Cách ly tại nhà 

- Trong ngày: 00; Cộng dồn từ 30/5/2021: 285 

- Đã qua 14 ngày cách ly: 282 

- Còn cách ly: 03 

- Số ca cách ly tại nhà, nơi lưu trú có biểu hiện bất thường: 00 

3. Người cách ly tập trung 14 ngày về địa phương trong ngày: 00 

4. Công tác lấy mẫu trong ngày 

- Số mẫu xét nghiệm RT-PCR: 00 

- Số mẫu xét nghiệm test nhanh: 07 (âm tính)  
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5. Phương tiện ghe, tàu, ngư dân tại cảng Bến Đầm 

- Ghe, tàu tại cảng chấp hành tốt, việc cung cấp thực phẩm thiết yếu được 

kiểm soát. 

- Khử khuẩn: 03 tàu hàng. 

6. Tình hình phương tiện, con người qua các Chốt kiểm soát liên ngành 

phòng chống dịch Covid-19 

- Trong ngày quần chúng Nhân dân chấp hành tốt các quy định giãn cách theo 

chỉ 16/CT-TTg. 

- Từ khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn 

huyện, đội liên ngành đã tiến hành lập biên bản xử lý 06 trường hợp (03 trường 

hợp không đeo khẩu trang và 03 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng) 

với số tiền 12 triệu đồng. 

7. Tình hình an ninh trật tự trong khu cách ly: ổn định 

8. Tình hình chấp hành biện pháp cách ly tại nhà: Ổn định 

9. Triển khai thực hiện công tác tiêm Vắc xin phòng Covid-19 trên địa 

bàn huyện: huyện đã triển khai thực hiện tiêm 5.455 liều Vắc xin phòng Covid-

19, cụ thể:  

- Đợt 1: Từ ngày 08/5-12/5/2021 tiến hành tiêm Vắc xin phòng Covid-19 

(mũi 1) cho 704 người. 

- Đợt 2:  

+ Từ ngày 11/6 - 18/6/2021: tiến hành tiêm Vắc xin Covid-19 (mũi 1) cho 

4.710 người. 

+ Ngày 16/7/2021: tiến hành tiêm Vắc xin Covid-19 cho 41 người (trong đó, 

25 cán bộ Biên phòng tiêm mũi 2, 16 người cách ly y tế tiêm mũi 1). 

- Số người chưa tiêm Vắc xin Covid-19: khoảng 600 người.  

- Chỉ đạo Phòng Y tế phối hợp Trung tâm Y tế quân dân y và các đơn vị liên 

quan khẩn trương chuẩn bị kế hoạch cho công tác tiêm vắc xin. 

10. Triển khai công tác phát thẻ cho người dân trên địa bàn huyện: 

- Phòng Kinh tế đã cấp thẻ giao hàng cho 540 người (224 thẻ cho các tiểu 

thương và 316 thẻ cho các đối tượng khác). 

- Ban Quản lý chợ Côn Đảo đã cấp thẻ cho 1691 hộ dân ngày chẵn và 1979 

hộ dân ngày lẻ. 

11. Khó khăn 

Hiện nay và cho đến khoảng giữa tháng 8/2021 (theo dự báo thời tiết), thời 

tiết trên biển xấu, gió cấp 7,8, biển động mạnh; mặt khác, máy bay trực thăng tạm 

dừng hoạt động do thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg nên việc nhận 

vắc xin, sinh phẩm, vật tư y tế từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh chưa thực hiện 

được. 

V. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÃ TRIỂN KHAI 

- Triển khai các thông báo khẩn, hướng dẫn chỉ định giám sát, xét nghiệm 

cách ly theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh. 



- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 khu vực Cảng Bến Đầm 

và Cỏ Ống (đặc biệt là khu vực Cảng Bến Đầm) để kiểm soát chặt chẽ người, 

phương tiện, hàng hóa ra vào tại khu vực Bến Đầm; kiểm tra công tác phòng chống 

dịch bệnh trên các phương tiện tàu thuyền đến Côn Đảo, đảm bảo an toàn phòng 

chống dịch.  

- Đội phản ứng nhanh phối hợp với các bộ phận liên quan tiếp tục thực hiện 

khai báo y tế, xác minh thông tin người khai báo y tế, nếu đi từ vùng chỉ định cách 

ly, xét nghiệm báo cáo kịp thời. 

- Phối hợp với 9 khu dân cư và Tổ Covid cộng đồng giám sát y tế nghiêm túc 

các trường hợp đi từ địa phương khác đến Côn Đảo và các trường hợp cách ly tại 

nhà, lưu trú. 

- Các tổ, đội liên ngành Phòng chống Covid-19 huyện tăng cường kiểm tra 

người dân, ngư dân về việc chấp hành thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn 

huyện theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020. 

VI. KIẾN NGHỊ 

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết kiến nghị theo Công văn số 

2489/UBND-YT ngày 24/7/2021 của UBND huyện Côn Đảo về việc đề nghị hỗ trợ 

vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch cho huyện Côn Đảo; Công 

văn số 1947/UBND-PYT ngày 18/6/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về 

việc xin ý kiến việc tiêm vắc xin Covid-19 cho người nước ngoài sinh sống và làm 

việc trên địa bàn huyện Côn Đảo./. 

 
Nơi nhận: 
- Đ/c Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy; 

- Đ/c Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; 

- Đ/c Võ Văn Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; 

- Đ/c Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đ/c Dương Trọng Hiếu, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Đ/c Lê Văn Phong, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; 

- TTr: Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện; 

- Lưu.  

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
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