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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác phòng, chống  

dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

(Từ ngày 17/12 -  23/12/2021) 

 

Căn cứ Công văn số 196-CV/TU, ngày 31/8/2021 của Tỉnh ủy “về việc tiếp 

tục tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở; xây dựng xã, 

phường, thị trấn là pháo đài chống dịch”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo kết 

quả thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (từ 

ngày 17/12 - 23/12/2021), cụ thể như sau: 

I. CÁC HOẠT ĐỘNG THAM GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

1. Công tác tuyên truyền 

Các cấp bộ Đoàn, Hội tích cực đăng tải, chia sẻ trên các kênh thông tin, 

mạng xã hội kịp thời và chính xác thông tin về tình hình diễn biến của dịch bệnh 

Covid-19, tuyên truyền đoàn viên, thanh thiếu nhi thực hiện 5K, quét mã QR, cài 

đặt Bluezone và hướng dẫn cho người dân đeo khẩu trang đúng cách,… qua đó, đã 

đăng tải, chia sẻ 775 tin bài, infographic thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một 

tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội nhằm lan tỏa những việc 

làm, hành động đẹp của tuổi trẻ với hơn 118.985 lượt tiếp cận, đặc biệt là đội ngũ y 

bác sỹ, sinh viên, thanh niên tình nguyện tham gia phòng chống dịch bệnh và các 

chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống dịch. 

2. Thành lập đội hình chuyên 

- Duy trì hoạt động Đội hình TNTN hỗ trợ nhập thông tin dữ liệu về người 

tiêm chủng phục vụ cho công tác tiêm chủng tại các điểm trên địa bàn tỉnh với 328 

tình nguyện viên tham gia. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn 

thành lập và duy trì hoạt động các đội hình chuyên hỗ trợ công tác hậu cần trong 

các bệnh viện dã chiến, hỗ trợ lực lượng test nhanh, sàng lọc Sars-Cov-2 trong 

cộng đồng, cùng với lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát về việc thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở các tuyến đường, qua đó đã thành 

lập được 36 đội hình TNTN với trên 415 tình nguyện viên, có 4.521 lượt tình 

nguyện viên tham gia. 

3. Công tác vận động nguồn lực 

Các cấp bộ đoàn trong tỉnh vận động được 355 phần quà (trong này có 50 

“Túi an sinh”); 20 thùng sữa, hỗ trợ trên 01 tấn nhu yếu phẩm (gạo, trứng, rau, 

củ, quả,...) và một số nhu yếu phẩm khác. Tham gia hỗ trợ vận chuyển 2.104 suất 

cơm trưa đến các khu cách ly, chốt chặn phòng chống Covid-19. Bên cạnh đó còn 
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vận động được một số vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng, chống dịch. Tổng 

giá trị các nguồn lực vận động trong tuần là 615.210.000 đồng. 

4. Các mô hình, cách làm hiệu quả 

- Tỉnh đoàn chỉ đạo các huyện thị, thành đoàn triển khai thực hiện các mô 

hình, cách làm hiệu quả, cụ thể như sau: Mô hình “Bữa cơm 0 đồng” tại huyện 

Tiểu Cần, Càng Long, Trà Cú đã hỗ trợ được 914 suất cơm miễn phí cho các hộ 

dân trong khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa, lực lượng tình nguyện viên 

tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm tra y tế trên địa bàn. Điểm nhấn, Hội 

Đồng đội tỉnh phối hợp cùng với Mobifone Trà Vinh tiếp tục thực hiện chương 

trình “Cùng em học trực tuyến” kết quả đã trao; 10 điện thoại di động; 70 sim 

4G trị giá 55.000.000 đồng.  

- Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn còn chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn tiếp tục 

triển khai các mô hình cách làm có hiệu quả như: Tiếng loa thanh niên, Bạn gọi 

Tôi có, Đội hình thanh niên tình nguyện phòng, chống Covid -19.  

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH CỦA XÃ LONG 

SƠN (XÃ BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN PHỤ TRÁCH) 

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp về phòng chống dịch bệnh Covid-19 

theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện. Hiện tại, xã Long 

Sơn  được đánh giá ở mức độ 1. 

- Tuyên truyền mọi người dân nghiêm tục thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch theo Công văn số 4021/UBND-KGVX ngày 09/9/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh “về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh”.  

- Về công tác thực hiện chi trả theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

01/7/2021 và Quyết định 23/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ: 

trong tuần không có hồ sơ đề nghị. 

- Về tình hình tiêm vaccine của xã:  

+ Mũi 01 có 7.053 người đã tiêm đạt 97,98%. 

+ Mũi 02 có 4.735 người đã tiêm đạt 67,13%. 

- Xã tiếp tục vận động từ nguồn xã hội hóa, các mạnh thường quân hỗ trợ 

cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn.  

- Trong tuần xã có 18 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 88 ca (trong 

này có 10 người đang điều trị tại nơi khác; 10 người đang điều trị tại khu cách ly 

tập trung của xã và 30 người điều trị tại nhà). Có 44 ca là F0 đã khỏi bệnh. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI 

- Tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu 

quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống 

dịch, bệnh Covid-19. 
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- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong các 

cấp bộ đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên và người dân trong việc thực hiện 

tốt Thông điệp 5T, Thông điệp 5K của Bộ Y tế. 

- Phát huy vai trò của các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên 

trong việc tiếp tục tham gia các hoạt động phòng, chống dịch; nâng cao hiệu quả, 

chất lượng các mô hình của Đoàn thanh niên đang triển khai trên địa bàn tỉnh.  

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các ngành có liên quan trong 

việc thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội, các chính sách hỗ trợ cho người dân 

bị ảnh hưởng do dịch bệnh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 Chính 

phủ, Quyết định 23/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế 

hoạch số 59/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

- Tranh thủ các nguồn lực vận động xã hội hóa, sự chung tay giúp đỡ 

của các mạnh thường quân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để nguồn lực 

được trao tận tay đoàn viên, hội viên thanh niên và người dân, đặc biệt là 

những đối tượng yếu thế, không để một người ai bị thiếu đói. 

- Tiếp tục triển khai chương trình “Triệu túi an sinh” tặng quà cho 

người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 (từ ngày 17/12 - 23/12/2021) của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. 

 

 
Nơi nhận: 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (b/c); 

- TT Tỉnh đoàn (b/c); 

- Lưu: VT, Ban PT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

Võ Minh Nhựt 
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