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I. TInh hInli dich bênh COVID-19: 
1. Tng s dang each ly, theo dOi src khóe !: 487 trong do: 
* Các/t ly, tir theo döi sá'c kl,ôe tai u/ia, no'i liii, trá: 425 
- Cách ly tai  nhâ: 263 

- s6 theo dOi suire khOe ti nhà: 162 trung hcp 
* Cad, ly tçIp (rung: 62 (Fj) 

- Cách ly tp trung ti KS Thai BInh Dro'ng: 23 tnrng hcp (TP Vinh); 

- Cách ly tp trung t?i  7 phuäng: 39 tru'ng hcip Fl 

Tui TX S lucing 

hincó 
Tang Giám Ghi chO 

Fl 39 0 18 Dã xét nghiin am tInh /n 2 

(Giám 18 do hIt thô'i gian cách ly,) 

Nghi Tan 8 2 

NghiThüy 16 5 

Nghi Thu 1 0 

Thu Thüy 1 0 

Nghi Hu'o'ng 0 7 

Nghi Hôa 3 3 

NghiHãi 10 1 

*Nguin dlch t lien quan hoäc ca (FO): 
- Tr các Fo (HMLinh, NVTudn, NTNhung, DXKiIu): 13 trwmg hcip 

- Lien quan Chç Quang Trung: 23 trung hçip dâ 1y mu xét nghirn theo quy 

djnh. 

- Lien quan phuO'ng Huxng Dung TP Vinh: 03 tru'ng hcip 

- Lien quan Chç dAu mi TP Vinh: 105 truông hcip d duçic cách ly lAy mu xét 

nghini theo quy djnh. Ci th các tru1ng hcip: (Nghi Huong 14, Nghi HOa 14. Nghi 

Thüy 26, Nghi Tan 27,Nghi Thu 6, Nghi Hãi 18) 
* Ba diem cách ly: 
Tru'ng Mrn non: Nghi Tan, Nghi Hâi, Nghi Thuy, Khu nhà trQ Nghi Thüy, 

Trurn y t: Nghi Hãi, Nghi Thu, Thu Thuy. 



2. Cong tãc lay mu xét nghirn: 
- S mu d 1y trong ngây:107 ( Trong do PCR: 07 niu) 

- S mu dang chO' kt qua: 07 

- Xét nghim nhanh kháng nguyen sang lQc Sars CoV2 cho các tiu thuong ti 

các cho' (Cho' Hái San, và Ch Dong Trang): 195 trung hcip am tInh. 

II. Các hoit dng cia triên khai thrc hin trong ngày: 
- Ban hành Cong van s 964/ UBND-YT ngày 30/6/202 1 v vic tang ciRrng rà 

soát, quãn l', xét nghim cho tl'.rng ngi.thi dn/ tri v tr chc du mi thành ph Vinh 

và Cong van s: 937/UBND-YT ye tang cung quãn l' hoit dng kinh doanh t các 

chç. 

- Ban hành COng van s 965/ UBND-YT ngày 30/6/202 1 ye vic dOn dOc thirc 

hin nghiém các bin pháp phOng, chng djch COVID-19. 

- Ban hành Cong van s 961/ UBND-YT ngày 30/6/2021 ye vic triên khai thirc 

hi Thông báo khãn cUa S Y t v dja dim lien quan den bnh nhân COVID-19. 

'- Tin hành rà soát du'çic 04 tru?rng hqp lien quan den bnh vin Da khoa Ngh 

An theo Thông báo khn s 2646 cüa Sâ Y t. (Dä tin hành cách ly tii nhà). 

- Cong tác tuyên truyn: Thông báo kt 1un cüa BCD 1Tinh. cüa BCD thj xä và 

các thông báo khân. 

HI. MEt s6 hot ding nôi bt: 
1. BCD thj xà d chi do BCD các phung huy dng toàn b h thng quyet lit 

vic rà soát ngui v tCr chçi ditu mi thành phO Vinh k tr ngày 0 1/6/ 2021 den nay. 

Lp danh sách d t chrc lAy mu vO các truO'ng hçp tth v t1r chç dâu mOi và nguO 

trong cüng gia dInh. 

2. Tiêp tiic tang cirà'ng trin khai vn dng khai báo y th toàn dan trên h thng 

dintü'. 

3. UBND các phiRmg Nghi ThUy, Thu Thüy, Nghi Hâi, Nghi Htro'ng tip t1ic 

trin khai lirc h.rçng ch& chn tti các 1i vâo chci, b trI hrc lucing kini soát. huing dn 

vic thçrc hin các bin pháp phóng chng djch. Yeu cu ngui dan phãi thçrc hin viêc 

khai báo y t theo dung quy djnh truâc khi vào chçx. Tuyén truyên và quán trit, trin 

khai chi do các phuO'ng thrc hin nghiem tüc vic các tiu thuang, kinh doanh ch 

phâi có kt qua am tInh vi COVID-19 cOn hiu lirc. Bô trI các gian hang kinh doanh 

cOc mt hang thit yu theo trng Ii di trong ch9', darn bão giãn cách phông, cMng 

djch Va gir khoâng cách ti thiêu 2rn giQ'a nguOi rnua và ngui ban. 

Két qua sang 1cc test nhanh t?i  04 ch dan sinh trén dja bàn: 360 tiêu thirnng có 

kt qua tInh vâi SARS-CoV 2. 
4. Tiëp tic chi dto lrc 1u'cng chtrc nang tren dja bàn thuO'ng xuyên tuyCn truyn, 

kirn tra; yeu cu 100% nguO'i ra yào, tham gia hoit dng t?i  khu vrc chç phãi thirc 



in Phüc 
TICH UBND 

hiên theo khuyn cáo 5K cüa Bô Y t. Xü 1 nghiêrn nhng tnrng hcp vi phtrn quy 
djnh phOng, cMng djch COVID -19. 

5. Hoat dng cUa t COVID-19 cong dng: UBND các phumg dä tiên hành kiên 
toàn, b sung t COVID-19 cong dng. Dn nay dã cO Quyt djnh kin toàn, b sung 99 
t COVID-19 cong dng trén toàn dja bàn thj x. 

6. Chi do trin khai mt s nhim vii chun bj cho kS'  thi t& nghip THPT näm 
2021 dçit 1 trong bi cãnh djch bnh COVID-19. 

Trên day là báo cáo tInh hInh dlch  Covid-19 trén dja bàn thj xä CCra Là ngày 30 
tháng 6 nãm 2021. BCD phOng, chng djch COVID- 19 thj xã báo cáo d BCD phàng, 
cMng djch COVID-19 tinh bit và chi dio.4lh,/ 

Nol nl,ân: 
- UBNDtinh;(b/c) 
- Sâ Y té; (b/c) 
- TT Thi üy - HDND thi xã; 
- Chü tich.  các PCT UBND thi xã; 
- UBMTTQ và các to chtrc doãn the; 
- Các phOng. ban, ngânh lien quan; 
- Luii: VT, YT.
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TM. BAN CHI DAO 
PHO BAN THU CNG TRU'C 
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