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BÁO CÁO 

Tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 

 

 

Kính gửi Ủy Ban nhân dân thành phố Cao Lãnh. 

 

 

Căn cứ công văn 133/UBND-VP ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Cao Lãnh, về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần năm 2022, cụ thể như sau:  

1. Công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm và y tế dự phòng 

Từ ngày 29/01/2022 đến nay đã mắc 16 ca COVID-19. Tổng số ca COVID-

19 cộng dồn từ đầu năm đến thời điểm hiện tại: 191 ca. Tổng số ca mắc Sốt xuất 

huyết: 00 ca và bệnh tay chân miệng 00 ca. 

Theo dõi, quản lý chặt các trường hợp F0 tại nhà, kịp thời tư vấn, hỗ trợ 

chuyển viện khi có trường hợp bệnh nhân trở nặng. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đã triển khai tiêm phòng vắc xin 

COVID 19 xuyên Tết cho người dân trên địa bàn. 

2. Công kiểm tra An toàn thực phẩm 

- Đoàn Kiểm tra liên ngành để kiểm tra ATVSTP đã kiểm tra được 06/1036 

cơ sở, qua kiểm tra có 04/06 cơ sở đạt. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở các cơ sở vi 

phạm. 

- Từ ngày 29/01/2022 đến nay trên địa bàn không xảy ra ngộ độc thực phẩm. 

3. Về công tác trực tại đơn vị 

- Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đã phân công viên chức trực 24/24 

tại các đơn vị trực thuộc, phân công lãnh đạo trực lãnh đạo trong các ngày tết. 

- Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh cũng phân công viên chức trực phục 

vụ y tế các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần 2022. 

4. Các hoạt động khám chữa bệnh 
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- Đảm bảo viên chức thực hiện trực cấp cứu cho người dân. Từ ngày 

29/01/2022 đến 04/02/2022 đã cấp cứu 11 trường hợp (trong đó tai nạn giao thông 

10 ca và tai nạn đánh nhau 01 ca). 

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần năm 2022 của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh./. 

 

 

 

Nơi nhận:  
- VP UBND TPCL (b/c); 

- Ban Giám đốc TTYT; 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, KHNV. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thiên Giang 
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