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BÁO CÁO 
Sơ kết kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 30/2021/QH15

 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Thực hiện Công văn số 813/UBND-YT ngày 01/6/2022 của UBND huyện 
Tứ Kỳ về việc Báo cáo sơ kết triển khai thực hiện Nghị quyết 30/2021/QH15, kỳ 
họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. UBND xã Cộng Lạc báo cáo kết quả cụ thể như 
sau:

I. CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH
+  Ủy ban nhân dẫn xã đã ban hành Quyết định thành lập và kiện toàn Ban 

chỉ đạo phòng chống dịch của xã, các Tổ giám sát COVID-19 tại cộng đồng các 
thôn; Tổ An toàn COVID-19 tại cơ quan, tổ kiểm tra, tổ tuyên truyền, tổ truy vết 
theo từng diễn biến của dịch bệnh và thành lập khu cách ly tập trung, xây dựng 
các phương án ứng phó với các cấp độ dịch. 

+ Tại các cuộc họp thường niên của Đảng ủy, UBND xã, các Hội nghị của 
các ban ngành đoàn thể đều đưa nội dung lồng ghép vào trong cuộc họp để triển 
khai các công việc liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 diễn 
biến theo từng thời điểm,  triển khai các nhiệm vụ hoạt động của các Tổ Covid 
cộng đồng và Tổ an toàn Covid cơ quan. Đặc biệt là thường xuyên quán triệt nhắc 
nhở đến từng đồng chí là Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn về việc đôn đốc các Tổ 
Covid cộng đồng của thôn mình, chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, UBND xã về 
việc hoạt động của Tổ Covid cộng đồng thôn mình. Các ban ngành đoàn thể 
thường xuyên quán triệt đến từng đồng chí là Ban chấp hành Hội, Ban chấp hành 
các chi hội khi được tham gia Tổ Covid cộng đồng tại các thôn.

+ Ủy ban nhân dân xã đã Ban hành Quyết định thành lập Khu cách ly tập 
trung, Quyết định thành lập ban quản lý khu cách lý tập trung, xây dưng phương 
án tổ chức, Phân công cụ thể cho các bộ phận, ngành, cá nhân chịu trách nhiệm ở 
từng mảng công việc của khu cách ly tập trung tại Trường Mầm Non xã.

+  Trong công tác quản lý cách ly y tế tại địa bàn: UBND xã ra quyết định 
cách ly y tế tại nhà cho các đối tượng thuộc diện theo quy định (F2, Người về từ 
vúng dịch, người nhập cảnh hết thời gian cách ly tập trung..), F3 theo dõi sức 
khỏe. Phân công giám sát gồm (Cán bộ y tế, Công an xã, Trưởng thôn, Tổ co vid 
cộng đồng), hằng ngày cán bộ y tế theo đo thân nhiệt lấy thông tin về sức khỏe, 
phối hợp lấy mẫu, trong thời gian cách ly. 

Ban hành các Văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh, Tờ trình 01; 03 Kế 
hoạch, 09 thông báo, 09 công văn, trong đó xác định rõ mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể tương ứng với các tình huống theo từng cấp độ của dịch bệnh.  
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II. CÔNG VIỆC ĐÃ TRIỂN KHAI
+ Trước khi dịch bùng phát:
rà soát phương án phòng chống dịch đáp ứng với tình hình dịch bệnh đang 

bùng phát trên toàn quốc.
Tập trung tuyên truyền nhân dân thực hiện 5K.
Tăng cường giám sát, quản lý và tổ chức cách ly người đi đến về từ vùng 

dịch, người từ nước ngoài về, người ho sốt.
Tổ chức ký cam kết về phòng chống dịch với các hộ kinh doanh, sản xuất 

như dược, ăn uống, giất mổ chó, mèo và các doanh nghiệp.
Song song tổ chức tiêm Vắc xin phòng chống dịch COVID-19 cho nhân 

dân.
+ Khi dịch bùng phát tại địa phương:
Ngày 25/11/2021 có ca dương tính đầu tiên tại địa phương, triển khai thực 

hiện một số công việc cụ thể: Xét nghiệm toàn dân tách các ca dương tính khỏi 
cộng đồng đưa đi cách ly. Điều trị tại khu cách ly bệnh viên Đa khoa  viên Tứ Kỳ. 
Ủy ban nhân dân xã xây dựng 03 khu cách ly tập trung F1 trên địa bàn xã. Đẩy 
mạnh hoạt động của các tổ COVID cộng đồng. Tuyên truyền công tác quản lý F1 
tại nhà. Đến đầu năm 2022 dịch bùng mạnh thành lập trạm Y tế lưu động, xét 
nghiệm sàng lọc F0 và tiến hành cách điều trị F0 tại nhà.

Đẩy mạnh công tác tiêm Vắc xin Covid cho nhân dân.
Chỉ đạo, kiểm tra việc lấy mẫu xét nghiệm, truy vết các ca F1, F2 phát sinh 

trong ngày, kiểm tra các khu cách ly tập trung. Kiểm tra công tác phòng, chống 
dịch của các doanh nghiệp trên địa bàn. Ban hành văn bản chỉ đạo phòng chống 
dịch trong tình hình mới.

III. TÌNH HÌNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC PHÒNG, 
CHỐNG  DỊCH COVID -19.

1. Trước khi dịch bùng phát quản lý cách ly người từ vùng dịch về, người 
nhập cảnh là 107 người.

- Công tác tiêm phòng: Tồng số tiêm được 3.712 mũi ( trong đó: mũi 1 là 
2.624 mũi; mũi 2 là 1088 mũi; 

2. Từ ngày 25/01/2021 (ghi nhận ca F0 đầu tiên tại Công ty TNHH GFT 
Việt Nam) đến 31/12/2021.

+ Toàn xã có 143 ca F0 đều chuyển cách ly điều trị tại các cơ sở của huyện 
và tỉnh. Quản lý cách ly tập trung và tại nhà trên 700 F1, và hàng nghìn F2.

+ Sau khi dịch bùng phát địa phương đã phối hợp với Ban chỉ đạohuyện tổ 
chức lấy mẫu xét nghiệm toàn dân 3 đợt.

- Đợt 1 Test nhanh vào ngày 28/11 được 1.955 mẫu phát hhieenj 02 ca F0.
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- Đợt 2 PCR gộp vào ngày 30/11 được 4.180 người với 420 mẫu gộp phát 
hiện 05 ca F0.

- Đợt 3 PCR gộp vào ngày 05/12 được 1.014 người với 101 mẫu gộp phát 
hiện 02 ca F0.

- Ngoài ra trạm Y tế xã phối hợp với Trung tâm y tế huyện lấy mẫu cho các 
trường hợp nghi ngờ để tách F0 ra khỏi cộng đồng tránh dịch lây lan rộng.

+ Xây dựng 03 khu cách ly tập trung tại 03 nhà trường và 01 khu phòng trọ 
là ký túc xá công ty GFT.

+ Tổ chức tiêm vắc xin phòng covid – 19: Tổng là 2.082 mũi tiêm trong đó: 
Mũi 1: 657; mũi 2: 1.410 và mũi 3: 07.

Năm 2022: F0 923 trường hợp cách ly. Điều trị tập trung 33. Cách ly tập 
trung tại nhà 890 trường hợp tất cả đều điều trị khỏi, không có biến chứng.

- Tiêm phòng vắc xin được 2.874 liều trong đó: Mũi 1 là 299; mũi 2 được 
275; mũi 3 trở lên được 2.300.

3. Các hoạt động triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh 
của các cấp, các ban ngành, đoàn thể của địa phương

Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “chống dịch như 
chống giặc” và Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban 
hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
Covid-19”; sự chỉ đạo của UBND tỉnh và sự  chỉ đạo của BCĐ phòng, chống dịch 
huyện Tứ Kỳ. Căn cứ Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống dịch của BCĐ 
xã qua các giai đoạn. Các ban ngành, đoàn thể của xã nghiêm túc  thực hiện hiệu 
quả các nhiện vụ phòng, chống dịch được giao. 

4.  Hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19  xã
Nắm bắt, tham mưu thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo  của cấp trên về 

công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại các chốt kiểm dịch 
của các thôn, việc thực hiện cách ly tại gia đình, báo cáo tình hình sức khỏe của 
người được cách ly hàng ngày về Ban chỉ đạo. Tổng hợp báo cáo đầy đủ, kịp thời 
hàng ngày về BCĐ của huyện.

Thiết lập hệ thống kết nối thông tin mạng Zalo nhằm kịp thời cập nhật, 
nắm bắt tình hình diễn biến dịch bệnh và đưa ra chỉ đạo đúng về công tác phòng, 
chống dịch từ BCĐ.

5. Công tác thành lập các tổ Covid cộng đồng
- Số Tổ Covid cộng đồng 25 tổ, tổng số người tham gia là 50 người
- Số Tổ An toàn Covid 05 tổ, tổng số người tham gia là 15 người

Các tổ hoạt động tích cực, hiệu quả theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo 
phòng chống dịch.
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6. Công an xã

Phối hợp với Ban chỉ đạo, các ban ngành, đoàn thể trong việc  thực hiện 
công tác điều tra, rà soát, truy vết và quản lý các trường hợp có yếu tố dịch tễ 
nguy cơ, người từ vùng dịch trở về, giám sát  việc thực hiện giãn cách xã hội của 
người dân. 

Phối hợp với Trạm Y tế, Ban Quân sự và các ngành liên quan thực hiện 
giám  quản lý các trường hợp cách ly y tế tại nhà, tham mưu lập văn bản đề xuất 
xử lý các vi phạm về công tác phòng, chống dịch.

Phối hợp với Trạm Y tế, Ban văn hóa xã và các  Ban ngành liên quan thực 
hiện kiểm tra công các phòng chống dịch bệnh tại các quán ăn, giải khát, các đơn 
vị kinh doanh có điều kiện.

7.  Ban Quân sự xã

Phối hợp với Trạm Y tế, Công an xã và các các Ban ngành  liên  quan 
chuẩn bị cơ sở vật chất, phun thuốc sát khuẩn để phòng, chống dịch; tham mưu 
thực hiện các nhiệm vụ tại khu vực cách ly tập trung.

Phối hợp với Trạm Y tế, Công an xã và Ban chỉ đạo tham gia kiểm soát 
nhằm đảm bảo việc thực hiện giãn cách xã hội và các công tác liên quan đến 
phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn xã.

 8. Công tác tuyên truyền, phổ biến  
  - Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, tiếp âm, ra thông báo rà soát 

theo thông báo khẩn của Bộ y tế, rà soát các công dân từ vùng dịch, nước ngoài về 
địa phương; tuyên truyền xử lý vi phạm trong công tác phòng chống dịch.  

- Đài truyền thanh duy trì trực tiếp âm đầy đủ đài cấp trên; tuyên truyền, 
truyền thông 28 văn bản; xây dựng viết tin bài phát 425 lượt.  

9. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá
Đoàn kiểm tra thường xuyên kiểm tra tại các khu dân cư, thôn, xóm và trong nhân 

dân trên địa bàn về việc triển khai thực hiện các quy định phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19. Kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc, chẩn chỉnh và xử phạt vi phạm theo quy định.

10. Kinh phí
Tổng chi cho các hoạt động phòng chống dịch theo Nghị quyết 30 của Chính phủ 

là 762.000.000 đồng. Trong đó chi cho con người 686.900.000 đồng (Công trực khu cách 
ly, tổ Covid cộng đồng; công trực BCĐPCD; chi hỗ trợ các trường hợp F1 cách ly theo 
Nghị quyết 68 của Chính phủ); chi hóa chất, vật tư, trang thiết bị là 75.100.000 đồng.

IV. HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN
1. Hạn chế
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- Do nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và điều kiện thực tế tại địa phương địa 
bàn có nhiều Công ty, Doanh nghiệp… nên sự di chuyển cơ học của dân số thường 
xuyên biến động gây khó khăn cho việc theo dõi, nắm bắt đặc biệt là các công nhân 
không thường trú, tạm trú trên địa bàn. Thực hiện phương trâm 4 tại chỗ, tuy nhiên 
đối chiếu với diễn biến tình hình dịch bệnh đặc biệt là chủng lây nhiễm mới với tốc 
độ nhanh, phương án ứng phó với các cấp độ dịch địa phương chưa đáp ứng được 
(Khu cách ly tập trung với số lượng đủ điều kiện là 80 TH bao gồm trạm y tế, 
Trường Mầm non). Mặt khác lượng công nhân ngoài tỉnh là gần 2000 người đang 
làm việc tại địa phương nếu dịch bùng phát rất không đáp ứng được về mặt hậu cần 
chứ chưa nói khu cách ly. 

- Số hộ dân trên Tổ Covid -19 cộng đồng còn nhiều hơn quy định.  Tiếp tục 
rà soát bổ sung

- Kinh phí chi cho Ban chỉ đạo và Tổ Covid còn hạn chế, dẫn đến mâu 
thuẫn yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực hiện. Kinh phí mua hóa chất, vật tư, 
trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch gặp nhiều khó khăn.

- Một số người dân nhận thức chưa đầy đủ về mức độ nguy hiểm, sự lây lan 
của dịch bệnh Covid- 19, còn chủ quan, lơ là, việc khai báo y tế còn chậm đối với 
những người có yếu tố dịch tễ nên gây khó khăn trong công tác phòng, chống dịch 
bệnh trên địa bàn xã.

2. Nguyên nhân
Số lượng các trường hợp F ngày càng tăng nhanh, có ngày trên 50 ca, trong 

khi đó lực lượng y tế ở cơ sở còn mỏng, lấy mẫu xét nghiệm một số trường hợp 
còn chậm, dẫn đến truy vết không kịp thời.

Có thời điểm chưa phát huy hết sức mạnh của hệ thống chính trị; việc thực 
hiện Tổ COVID-19 cộng đồng, phương châm 4 tại chỗ còn hạn chế.
 V. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ 

1. Giải pháp
-  Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, đúng hướng, toàn diện, 

hiệu quả đồng thời chủ động, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế. Sự lãnh đạo 
trong cấp ủy sát với tình hình thực tế.

- Huy động toàn bộ hệ thống chính trị, phải tham gia trực tiếp, đóng vài trò 
quan trọng trong phòng, chống dịch; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa 
các ngành, các lực lượng.  Kịp thời ngăn chặn tốc độ lây lan, giảm tác động của đại 
dịch đối với sức khỏe của người dân, hệ thống y tế và phát triển kinh tế - xã hội.

- Các khu vực giãn cách, phong tỏa phải thực hiện nghiêm, thực chất, chắc 
chắn, hiệu quả; không để tình trạng "chặt ngoài lỏng trong" để nhanh chóng kiểm 
soát, ổn định tình hình dịch, không để dịch kéo dài gây ảnh hưởng tiêu cực đến an 
sinh xã hội, an toàn trật tự xã hội.
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- Kiên định các giải pháp chuyên môn kỹ thuật đồng thời chủ động, linh 
hoạt các giải pháp trong truy vết, xét nghiệm, cách ly, điều trị phù hợp tình hình 
thực tiễn; nhất là xét nghiệm để phát hiện và nhanh chóng các trường hợp nhiễm 
ra khỏi cộng đồng; chủ động các phương án và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện 
cần thiết để đưa vào vận hành ngay các khu cách ly; điều trị khi số ca mắc tăng 
cao; thường xuyên nâng cao năng lực cho cán bộ y tế trong xét nghiệm, điều trị.

-  Chủ động trong công tác hậu cần theo phương châm 4 tại chỗ, nhất là tại 
khu cách ly; chuẩn bị các phương án ở mức cao trong mua sắm, huy động các 
nguồn lực phòng, chống dịch, không để lúng túng khi dịch bùng phát; đảm bảo việc 
tổ chức và điều phối hiệu quả nguồn lực (về nhân lực y tế, vật tư, trang thiết bị…).

- Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch; các tấm gương 
tốt, điển hình, cách làm hay trong phòng, chống dịch; kịp thời ngăn chặn các 
thông tin xấu, sai sự thật, các thông tin giả mạo gây ảnh hưởng không tốt đến tâm 
lý của lực lượng chống dịch và gây hoang mang, lo lắng cho người dân.

2. Đề nghị
Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh của xã đề nghị  BCĐ Phòng, 

chống dịch bệnh cấp trên chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, đồng thời có hỗ trợ 
kinh phí để công tác phòng chống dịch bệnh được thuận lợi.

Trên đây là báo cáo sơ kết triển khai thực hiện Nghị quyết 30/2021/QH15 
kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Đề nghị UBND huyện Tứ kỳ xem xét, chỉ 
đạo để công tác phòng, chống dịch Covid xã Cộng Lạc trong thời gian tiếp theo 
thuận lợi và đạt hiệu quả cao./.

Nơi nhận:
- BCĐ phòng, chống dịch huyện Tứ Kỳ;
- Trung tâm y tế huyện;
- BCĐ phòng chống dịch xã;
- Lưu: Vp; Trạm y tế./.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN - CHỦ TỊCH UBND

Đỗ Xuân Biên
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