
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN VĂN LÃNG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 83/BC-UBND Văn Lãng, ngày 06 tháng 02 năm 2022 
     

BÁO CÁO 

Về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện Văn Lãng 

 (Tính đến 16h ngày 06/02/2022) 

 

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN  

1. Thông tin chung: 

- Phát hiện 14 F0 trên địa bàn, trong đó 12 ca cộng đồng (gồm 03 ca xã 

Bắc Hùng, 05 ca xã Tân Thanh, 04 ca xã Tân Mỹ); 02 ca F1 chuyển F0; các bệnh 

nhân đã được cách ly, điều trị theo quy định (có báo cáo truy vết kèm theo). 

1.1. Nông Thị Hường, sinh năm 1983, địa chỉ thường trú tại thôn Bó Mịn, 

xã Bắc Hùng, đã tiêm 1 mũi vắc xin, là ca F0 phát hiện tại cộng đồng, qua truy 

vết bước đầu phát hiện 29 F1 liên quan. 

1.2. Nông Thanh Nhàn, sinh năm 2021, địa chỉ thường trú thôn Bó Mịn, xã 

Bắc Hùng, chưa tiêm vắc xin, là ca F0 phát hiện tại cộng đồng, qua truy vết bước 

đầu phát hiện 05 F1 liên quan. 

1.3. Nông Thị Luyến, sinh năm 1987, địa chỉ thường trú tại thôn Bó Mịn, 

xã Bắc Hùng, đã tiêm 2 mũi vắc xin, là ca F0 phát hiện tại cộng đồng, qua truy 

vết bước đầu phát hiện 12 F1 liên quan. 

1.4. Hoàng Kim Phương, sinh năm 1959, địa chỉ thường trú tại thôn Bản 

Thẩu, xã Tân Thanh, đã tiêm 1 mũi vắc xin, là ca F0 phát hiện tại cộng đồng, qua 

truy vết bước đầu chưa phát hiện F1 liên quan. 

1.5. Hứa Văn Khởi, sinh năm 1989, địa chỉ thường trú tại thôn Bản Đuốc, 

xã Tân Thanh, đã tiêm 3 mũi vắc xin, là ca F0 phát hiện tại cộng đồng, qua truy 

vết bước đầu phát hiện 01 F1 liên quan. 

1.6. Ngô Thị Liên, sinh năm 1985, địa chỉ thường trú tại Khu 2, xã Tân 

Thanh, đã tiêm 3 mũi vắc xin, là ca F0 phát hiện tại cộng đồng, qua truy vết bước 

đầu phát hiện 20 F1 liên quan. 

1.7. Dương Thùy Trâm, sinh năm 2010, địa chỉ thường trú tại Khu 2, xã 

Tân Thanh, chưa tiêm vắc xin, là ca F0 phát hiện tại cộng đồng, qua truy vết 

bước đầu phát hiện 13 F1 liên quan. 

1.8. Hoàng Quân Anh, sinh năm 1993, địa chỉ thường trú tại thôn Bản 

Thẩu, xã Tân Thanh. Đã tiêm 03 mũi vắc xin, là ca F0 phát hiện tại cộng đồng, 

qua truy vết bước đầu phát hiện 06 F1 liên quan. 
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1.9. Lương Thị Quỳnh, sinh năm 1982, địa chỉ thường trú tại thôn Khơ Đa, 

xã Tân Mỹ. Đã tiêm 03 mũi vắc xin, là ca F0 phát hiện tại cộng đồng, qua truy 

vết bước đầu phát hiện 20 F1 liên quan. 

1.10. Lương Minh Quang, sinh năm 1990, địa chỉ thường trú tại thôn Khơ 

Đa, xã Tân Mỹ. Đã tiêm 02 mũi vắc xin, là ca F0 phát hiện tại cộng đồng, qua 

truy vết bước đầu phát hiện 12 F1 liên quan 

1.11. Đoàn Bá Phát, sinh năm 1976, địa chỉ thường trú tại thôn Khơ Đa, xã 

Tân Mỹ. Đã tiêm 03 mũi vắc xin, là ca F0 phát hiện tại cộng đồng, qua truy vết 

bước đầu phát hiện 31 F1 liên quan. 

1.12. Đoàn Bá Nguyên, sinh năm 2012, địa chỉ thường trú tại thôn Khơ Đa, 

xã Tân Mỹ. Chưa tiêm vắc xin, là ca F0 phát hiện tại cộng đồng, qua truy vết 

bước đầu phát hiện 20 F1 liên quan 

1.13. Lô Văn Tuấn, sinh năm 1994, địa chỉ thường trú tại thôn Nà Lầu, xã Tân 

Thanh. Đã tiêm 02 mũi vắc xin, là trường hợp F1 chuyển F0 (Tiếp xúc gần với F0 

Hà Văn Tùng  ngày 02/02/2022). Qua truy vết bước đầu phát hiện 10 F1 liên quan. 

1.14. Ma Thái Sơn, sinh năm 1989, địa chỉ thường trú tại Khu 6, thị trấn Na 

Sầm. Đã tiêm 02 mũi vắc xin, là trường hợp F1 chuyển F0 (Tiếp xúc gần với F0 Ma 

Thanh Tùng ngày 27/01/2022). Qua truy vết bước đầu chưa phát hiện F1 liên quan. 

- Tổng số có 114 người F1 liên quan đến các F0 trên, hiện các F1 đã được 

cách ly theo quy định. 

- F0 ra viện trong ngày 06 ca.  

- Thực hiện test nhanh 112 người, kết quả âm tính: 98 người, dương tính: 

14 người. 

2. Số liệu liên quan đến các đối tượng F0, F1, F2.  

- Tổng F0 phát hiện: 841 (số phát hiện từ ngày 10/10/2021 là 752 người): 

trong đó đã khỏi bệnh, ra viện 780 (số ra viện từ ngày 03/12/2021 đến nay là 690 

người), đang điều trị trên địa bàn huyện là 29 F0 (Trong đó 12 F0 tại TTYT 

huyện, 17 F0 tại Trạm Y tế lưu động Dragon), tử vong 03 (có biểu kèm theo). 

- Tổng số F1: 4.241 (số F1 phát hiện từ ngày 21/11/2021 đến nay 3.158 người). 

Tổng số F1 đang cách ly 163 (cách ly tại nhà) (có danh sách cụ thể kèm theo). 

- Tổng F2: 3.617, đang theo dõi tại nhà 70 người. 

3. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.  

- Số tiêm 01 mũi: 3.159. 

 - Số tiêm đủ 2 mũi: 5.508. 

- Số tiêm 03 mũi: 29.615. 

- Số người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm là: 35.079/35.144 đạt 99,79%. 
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- Số người từ 12 -18 tuổi đã được tiêm là: 3.122/3.124 đạt 99,9%. 

4. Công tác trực và kiểm tra tại các tuyến biên giới 

Duy trì và tăng cường các tổ chốt chặn và tổ cơ động trực 24/24 các đường 

mòn qua biên giới; đảm bảo công tác phòng chống dịch tại cửa khẩu. Tổng có 33 

chốt chặn, 06 tổ cơ động với 130 cán bộ chiến sĩ tham gia trực/1ngày
1
.  

5. Công tác phòng chống dịch tại Trung tâm Y tế huyện 

- Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, nhu yếu 

phẩm tại khu điều trị F0; khu cách ly F1 Dragon, các khu cách ly tập trung tại các 

xã, theo dõi công dân về từ vùng dịch và các khu tập trung lái xe đường dài.  

- Các phương tiện, trang thiết bị, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, bảo hộ, 

thuốc cho phòng chống dịch tại Trung tâm Y tế huyện hiện có cơ bản đáp ứng 

được công tác phòng, chống dịch. 

- Thực hiện cấp cứu, khám chữa bệnh tại Trung tâm và các Trạm Y tế xã, 

thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ.  

- Tiếp tục bổ sung sinh phẩm thực hiện test nhanh tại các thôn trên địa bàn 

các xã, thị trấn có phát hiện ca nhiễm Covid-19. 

6. Tổ Covid cộng đồng 

Tổ Covid cộng đồng cộng đồng các khu phố, các thôn tăng cường tuyên 

truyền, vận động, nhắc nhở nhân dân thực hiện thông điệp 5K, chủ động khai báo y 

tế; duy trì các nhóm zalo hộ gia đình, nhóm zalo thôn, khu phố để tiếp tục nắm tình 

hình, triển khai công tác phòng, chống dịch tình hình mới, giám sát các trường hợp 

có liên quan đến các ca nghi nhiễm, người dân về từ tỉnh khác hoặc vùng có dịch, 

thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để truy vết các trường hợp 

liên quan đến F0 mới phát hiện. Thực hiện tuyên truyền các bản tin về tình hình 

dịch bệnh trên địa bàn, thông tin các ca bệnh mới phát hiện, các biện pháp phòng, 

chống dịch trước, trong và sau Tết Nguyên đán… thông qua các nhóm zalo hộ gia 

đình, nhóm zalo thôn.   

7. Công tác quản lý lái xe tại cửa khẩu Tân Thanh  

- Tính đến 15h00 ngày 06/02/2022: Đang quản lý 400 người (trong đó lái 

xe chuyên trách 06, lái xe đường dài lưu trú tại Bến xe Bảo Nguyên 394).  

- Số xe xuất: 29, số xe nhập: 0. Số xe tồn trong Bến xe Bảo Nguyên: 510 

xe (gồm các mặt hàng nông sản xuất khẩu). 

8. Công tác chỉ đạo của UBND huyện 

- Chỉ đạo UBND các xã Tân Thanh, Tân Mỹ, Bắc Hùng phối hợp với các lực 

lượng tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan đến các ca nhiễm mới phát hiện 

                                        
1
 Đồn Biên Phòng Tân Thanh: 20 Tổ chốt chặn, 03 Tổ cơ động, 75 cán bộ chiến sĩ tham gia trực/ngày; Đồn 

Biên Phòng Na Hình: 13 chốt chặn, 03 Tổ cơ động, 55 chiến sĩ tham gia trực/ngày. 
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trong ngày, thực hiện xét nghiệm theo quy định; tăng cường giám sát, quản lý chặt 

chẽ các trường hợp cách ly, theo dõi tại nhà. 

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, 

vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch sau Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần 2022; quản lý chặt chẽ công dân về quê ăn tết trở về địa 

phương; chủ động phối hợp với các lực lượng trong công tác đảm bảo an ninh trật 

tự và công tác an sinh xã hội.  

- Tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Văn hoá, Thể thao và truyền thông biên tập 

bản tin tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch, thông báo truy vết các 

trường hợp F0; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, 

của Tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện; thực hiện thông điệp 5K; tiếp tục ứng dụng 

CNTT vào tuyên truyền phòng, chống dịch.  

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

 1. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo Trung 

ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở ngành tỉnh, Huyện uỷ. Chỉ đạo thực hiện 

nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn bình 

thường mới vừa thực hiện phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn Na Sầm tiếp tục tổ chức thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện truy vết thần tốc 

các trường hợp liên quan đến các ca nhiễm mới phát hiện trên địa bàn; tăng 

cường quản lý chặt chẽ F1 cách ly tại nhà. 

3. Chỉ đạo Trung tâm Y tế và các lực lượng chức năng thực hiện truy vết 

thần tốc các trường hợp liên quan đến các ca F0, lập danh sách và thực hiện cách 

ly F1, tổ chức thực hiện theo dõi, điều trị các bệnh nhân F0 tại khoa truyền nhiễm 

TTYT, khu Dragon đảm bảo đúng quy định. Tăng cường các biện pháp an toàn, 

phòng chống lây nhiễm chéo trong khu khám bệnh, điều trị cho bệnh nhân mắc 

Covid-19. Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng trên địa bàn 

huyện theo kế hoạch. 

4. Chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn và đề nghị Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện tiếp tục công tác tuyên 

truyền phòng, chống dịch bệnh; thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế, 

tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về 

phòng chống dịch; tiếp tục hoạt động của Tổ Covid cộng đồng trong công tác 

giám sát, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch. 

5. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, bảo đảm an toàn dịch bệnh trong hoạt 

động xuất nhập khẩu hàng hóa; tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền 

phòng, chống dịch Covid-19 tại cửa khẩu Tân Thanh. 

6. Chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực 
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Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao 

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

Trên đây là Báo cáo tình hình phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

huyện Văn Lãng./. 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Sở Y tế tỉnh;                         B/c 

- TT Huyện uỷ;                      

- TT HĐND huyện;  

- CT, PCT UBND huyện; 

- BCĐ PC dịch Covid-19 huyện; 

- UBMTTQ huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành,  

   đoàn thể, LLVT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- CPVP; đ/c Huy; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Tuấn Minh 
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