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BÁO CÁO 

Tình hình nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2021         

 

 
Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh 

 

Thực hiện Văn bản số 5710/UBND-TH5 ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh 

về việc tổ chức trực và báo cáo trong dịp nghỉ Lễ 2/9; Ủy ban nhân dân huyện 

báo cáo tình hình dịp nghỉ Lễ cụ thể trên địa bàn huyện như sau: 

1. Về Công tác chỉ đạo 

UBND huyện đã ban hành Công văn số 1650/UBND-VP ngày 30/8/2021 

tổ chức trực và báo cáo trong dịp nghỉ Lễ 2/9; Công văn số 1673/UBND-VP 

ngày 01/09/2021 về việc phân công Lãnh đạo UBND huyện trực nghỉ Lễ 2/9 

năm 2021. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đã bố trí cán bộ lãnh đạo, 

cán bộ chuyên môn trực đảm bảo theo duy định và thực hiện nghiêm chế độ báo 

cáo theo yêu cầu. 

2. Về các hoạt động tuyên truyền nhân dịp nghỉ Lễ 2/9 

Triển khai 02 cụm tranh tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách 

mạng Tháng Tám (19-8-1945/19-8-2021) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt 

Nam (2-9-1945/2-9-2021) tại trung tâm huyện và đường Quốc lộ 1A và thay đổi 

nội dung truyền trên Cổng thông tin điện tử huyện và 2 cổng chào điện tử; triển 

khai treo 45 băng rôn, khẩu hiệu qua đường tuyên truyền; 1.300 cờ các loại tại 

các trục đường chính, liên huyện, liên xã, các thôn và cụm dân cư và 20 cụm 

tranh, điểm truyên truyền tại các xã, thị trấn. Tăng cường tuyên truyền, phổ 

biến, hướng dẫn người dân về kiến thức, kỹ năng, thói quen sinh hoạt... để tự 

bảo vệ mình, gia đình mình và cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19; cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các hoạt động phòng, 

chống dịch chính xác, khách quan, kịp thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

huyện, Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn và tiếp phát trên hệ thống truyền 

thanh cơ sở đến các thôn, tổ dân phố (Trên hệ thống truyền thanh từ ngày 

02/9/2021 - 04/9/2021 có 171 tin, trong đó tin về phòng, chống dịch Covid-19: 

82 bản tin; tuyên truyền về chào mừng 19/8 và 02/9: 60 bản tin; các tin khác: 29 

bản tin). 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, công sở, UBND các xã, thị trấn tổ chức treo 

băng cờ khẩu hiệu chào mừng chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng 



 

 

Tám (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 

(2/9/1945 - 2/9/2021); thông báo cho toàn thể Cán bộ, Đảng viên và nhân dân tổ 

chức treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trước các hộ gia đình.  

3. Về an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội, tình hình an ninh 

biển đảo, phòng không; trật tự, an toàn giao thông 

Trong dịp nghỉ Lễ 2/9, tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội, 

tình hình an ninh biển đảo, phòng không được đảm bảo. Việc vận tải hàng hóa 

thiết yếu được đảm bảo lưu thông thuận lợi khi qua các chốt kiểm soát trên địa 

bàn huyện; nhu cầu đi lại của người dân hạn chế tối đa, vận tải hành khách công 

cộng và tuyến cố định thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng 

dẫn của Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh để phòng chống dịch Covid-19. Tính đến 

ngày 05/9/2021) trên địa bàn huyện tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm 

bảo, không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. 

Chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp các địa phương tổ chức tuyên 

truyền ngư dân trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 và các khuyến cáo của Bộ Y tế; không tiếp xúc với ngư dân các đia 

bàn ngoại tỉnh đang thực hiện Chỉ thị 16, đảm bảo an toàn công tác phòng, 

chống dịch khi khai thác thủy sản trên sông, trên biển. 

Rà soát số ngư dân trên địa bàn để test nhanh Covid-19 miễn phí, cụ thể: 

Test cho 728 ngư dân và các hộ buôn bán hải sản trong đó: Xuân Liên 156, 

Xuân Thành 50, Cương gián 108, Xuân Hải 06, Xuân Yên 145, Đan trường 79, 

Xuân Hội 132, Xuân Phổ 37, Cổ Đạm 15, tất cả các ngư dân trên đều cho kết 

quả Âm tính. 

4. Công tác đảm bảo y tế, tình hình vệ sinh, an toàn thực phẩm; công 

tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, tình hình an sinh xã hội 

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện tăng cường công 

tác QLTT, chống gian lận thương mại, hàng giả; bình ổn và niêm yết giá; kiểm 

soát giết mổ gia súc gia cầm; ATVSTP; VSMT. 

Tại Trung tâm Y tế huyện và các Trạm y tế đều bố trí cán bộ, y bác sỹ của 

đơn vị trực đảm bảo công tác KCB cho người dân và tuân thủ nghiêm các quy 

định về phòng, chống dịch Covid-19. Hiện tại, số lượng bệnh nhân đang điều trị 

tại bệnh viện: 127; số lượng bệnh nhân đến khám trong 04 ngày nghỉ: 92 trường 

hợp, trong đó, số bệnh nhân đến khám do tai nạn giao thông là 03 trường hợp. 

Ngày 03/9/2021, theo báo cáo của UBND thị trấn Xuân An, phát hiện 01 

đối tượng tại cầu Bến Thuỷ 1, khoảng chừng 20 tuổi, cao 1m56, thân hình gầy, 

hỏi không nói gì, có biểu hiện tâm thần. UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, 

đơn vị, địa phương liên quan tiến hành lấy mẫu test Covid-19, cho kết quả âm 

tính, hiện tại, đối tượng đã được đưa về Trạm Y tế thị trấn Xuân An và được 

chăm sóc, ăn uống đầy đủ. UBND huyện đã có văn bản gửi Trung tâm Điều 



 

 

dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh đề nghị tiếp nhận và chăm sóc nuôi 

dưỡng nhưng hiện Trung tâm chưa bố trí được. 

5. Công tác phòng, chống dịch bệnh bệnh Covid-19 

Tăng cường chỉ đạo các Tổ Covid-19 cộng đồng tiếp tục rà soát, truy vết 

các đối tượng trên địa bàn (đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng), không 

bỏ sót, lập danh sách tất cả các trường hợp: người dân có liên quan đến yếu tố 

dịch tễ (đi từ tỉnh, thành phố trên cả nước, kể cả các địa phương trong tỉnh trở 

về), đặc biệt các trường hợp có liên quan đến từ các chợ đầu mối tại Thành phố 

Vinh, Nghệ An, các đối tượng Ho, sốt, khó thở, mệt mỏi… thực hiện khai báo y 

tế, phân loại, lấy mẫu xét nghiệm, chỉ định cách ly phù hợp đúng theo quy định 

và không được tiếp xúc với ai. 

Đối với khu vực thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020  của Thủ 

tướng Chính phủ (TDP 11 và 12, thị trấn Xuân An): Tập trung cao công tác chỉ 

đạo toàn dân thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần thực hiện cách ly theo nguyên 

tắc gia đình cách ly với gia đình, cụm dân cư cách ly với cụm dân cư, tổ dân phố 

cách ly với tổ dân phố. Yêu cầu mọi người dân không ra khỏi nhà, “ai ở đâu thì ở 

yên tại đó”, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: Mua lương thực, 

thực phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc làm việc tại cơ quan, công sở, nhà máy, cơ 

sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, 

dừng hoạt động. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao 

tiếp, không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở và nơi công cộng. 

Tổ chức kiểm tra các điểm chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn huyện đồng thời rà soát đánh giá, điều động, bổ sung lực lượng để 

nâng cao hiệu quả kiểm soát tại các chốt và quản lý chặt các đối tượng đi/về từ 

vùng dịch về trên địa bàn; 

Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện và Chỉ 

đạo các xã, thị trấn Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 

cấp xã. Thành lập điểm xét nghiệm nhanh tại điểm chốt Quốc lộ 1A thuộc địa 

phận thị trấn Xuân An. 

* Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn hiện đang được kiểm soát, cụ thể, 

số trong 04 ngày nghỉ Lễ toàn huyện không có ca mắc mới, các số liệu khác cụ 

thể như sau: 

+ Tổng số trường hợp đi từ vùng thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020  là 44 người; 

+ Tổng số người thực hiện cách ly tập trung: 12 người; 

+ Tổng số người có sốt, ho, khó thở, giảm, mất khứu giác, vị giác,…. 

trong cộng đồng: 10 trường hợp; 



 

 

+ Tổng số Tiêm Vắc xin: 1485; Tổng số Xét nghiệm: RT-PCR: 133 mẫu; 

Test nhanh: 434. 

Trên đây là báo cáo Tình hình nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2021; Ủy ban 

nhân dân huyện Nghi Xuân báo cáo để Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực 

Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện được biết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- UBMTTQ huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Công an huyện, BCH Quân sự huyện; 

- Đồn Biên phòng Lạch Kèn; 

- CVP, các PVP HĐND-UBND huyện; 

- Lưu VT. 
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