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BÁO CÁO 

Tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 

----- 
 

Căn cứ Công văn số 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 dịp Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần năm 2022, cụ thể như sau:  

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

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

Từ ngày 29/01/2022 đến nay đã ghi nhận 17 trường hợp mắc COVID-19. 

Tổng số ca COVID-19 cộng dồn từ đầu năm đến thời điểm hiện tại: 192 ca. Tổng 

số ca mắc sốt xuất huyết: 02 ca và bệnh tay chân miệng: 01 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. 

Giám sát người về từ vùng dịch dương tính qua 2 tuần: không ghi nhận ca 

mắc mới; 00 ca tái dương tính. Tổng số cộng dồn: 86 ca mắc Covid-19; 08 ca tái 

dương. 

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 ATTP đã kiểm tra được 40/1036 cơ sở, qua kiểm 

tra có 33/40 cơ sở đạt. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản nhắc nhở các cơ sở vi phạm. 

- Từ đầu năm 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. 

Tình hình an ninh, trật tự tại các cơ sở khám, chữa bệnh trong những ngảy 

Tết ổn định; cán bộ, viên chức toàn đơn vị thực hiện tốt an toàn giao thông. 
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4. Các hoạt động khám chữa bệnh 

Đảm bảo viên chức trực 24/24 kịp thời sơ cấp cứu cho người dân. Từ ngày 

29/01/2022 đến nay đã cấp cứu 13 trường hợp (trong đó tai nạn giao thông 10 ca 

và tai nạn đánh nhau 01 ca, tai nạn sinh hoạt 02 ca). 

5. Các hoạt động khác 

- Công đoàn cơ sở của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đã triển khai kế 

hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên công đoàn và người lao động dịp Tết Nguyên 

đáng Nhâm Dần năm 2022. Đồng thời triển khai gói an sinh công đoàn hỗ trợ đoàn 

viên, người lao động và tổ chức thăm các gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần năm 2022. 

- Chi đoàn Trung tâm Y tế tổ chức thăm hỏi tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh 

hùng nhân dịp Tết Nguyên đán 2022. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI 

- Tiếp tục tăng cường triển khai công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, 

tập trung giám sát các trường hợp mắc bệnh lây truyền qua đường hô hấp, nhất là 

dịch COVID-19 và biến thể mới; kịp thời lấy mẫu xét nghiệm để chẩn đoán xác 

định tác nhân, triển khai xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh phát triển và lây 

lan trong cộng đồng. Tổ chức tốt công tác cấp cứu, phân tuyến điều trị bệnh nhân 

để chuyển tuyến kịp thời các trường hợp F0 trở nặng. 

- Tiếp tục triển khai nhanh chóng trong việc tổ chức tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến 

17 tuổi, chú ý tổ chức tiêm an toàn, thuận lợi cho những người có nguy cơ cao; rà 

soát không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng và đối tượng chưa được 

tiêm đủ liều vắc xin để tập trung tiêm đủ liều cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên 

trong thời gian ngắn nhất. Đồng thời tổ chức tiêm chủng thường quy cho trẻ em 

và phụ nữ có thai. 

- Tiếp tục phối hợp huy động nguồn lực xã hội và các tổ chức chính trị xã 

hội trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nhất là trong hướng dẫn 

phòng chống Covid-19 cho các trường để chuẩn bị đón học sinh các cấp trở lại lớp 

học. 

- Tập trung hồ sơ thanh toán các gói kinh phí phòng chống dịch kịp thời; 

Báo cáo và cung cấp hồ sơ phục vụ Đoàn Thanh tra, Hội đồng nhân dân Tỉnh liên 

quan nguồn kinh phí phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

- Phối hợp Đoàn liên ngành tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn thực 

phẩm trên địa bàn sau Tết. 

- Rà soát tự chấm theo bảng điểm và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 

năm 2021 để phục vụ công tác kiểm tra của Sở Y tế. 

- Phân công viên chức phục vụ tốt nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch 

giao quân năm 2022 của UBND Thành phố. 



3 
 

 

- Liên hệ các đơn vị thẩm định điều kiện cách ly đối với chuyên gia người 

nước ngoài đến làm việc theo chỉ đạo của Sở Y tế. 

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

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

 

 

Nơi nhận:  
- VP UBND TPCL (b/c); 

- Phòng Y tế TPCL (b/c); 

- Ban Giám đốc TTYT; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, KHNV. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Anh Khương 
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