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BÁO CÁO 

Tình hình sau 01 tuần điều chỉnh áp dụng thực hiện một số biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị, địa phương theo Công văn số 

5308/UBND-VXNV ngày 13/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh  

  

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TRONG TỈNH 

Tính đến ngày 24/7/2021 tỉnh Bắc Kạn ghi nhận:  

- Ca bệnh Dương tính: 07 ca, trong đó 06 trường hợp đã điều trị khỏi, trở về gia 

đình  06 ca. Hiện còn 01 người bệnh đang điều trị tại khu cách ly điều trị thuộc   

Bệnh viện đa khoa tỉnh. 

- Ca bệnh tái dương tính: Cộng dồn đến thời điểm này là: 42 ca. Đã điều trị 

khỏi ra viện về địa phương quản lý là 42.   

- Đối với ca bệnh 293519 (Sở Y tế đã có báo cáo số 437/BC-SYT ngày 

17/8/2021). 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI 

1. Công tác, tham mưu chỉ đạo 

Trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Chính phủ/Ban chỉ 

đạo Quốc gia, Bộ Y tế, Thường trực tỉnh ủy, UBND tỉnh; Các cấp, các ngành, 

các địa phương đã tổ chức triển khai kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp 

phòng, chống dịch như cách ly y tế và "chiến dịch tiêm vắc-xin" phù hợp với 

tình hình, diễn biến tại tỉnh.    

2. Hoạt động cách ly 

2.1 Cách ly tập trung 

Lũy tích từ 27/4/2021 đến nay: Tổng số 2324 người, số người đã hoàn thành 

cách ly 2. 240. Hiện tại đang cách ly: 88 người. 

2.2. Cách ly tại nhà nơi cư trú 

Lũy tích từ 27/4/2021 đến nay: 4993 người, số người đã hoàn thành  cách ly 

4824 người. Hiện tại đang cách ly: 169 người. 

2.3. Thiết lập cách ly tại thôn An Thọ, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh 

Bắc Kạn: 03 người. Hiện tại các công dân bình thường. 

3. Xét nghiệm: Số mẫuxét nghiệm bằng kỹ thuật Real-time PCR tính từ 

ngày 27/4/2021 đến ngày 19/8/2021 là: 20.872 mẫu.  

4. Về hoạt động đón công dân từ vùng dịch và người bệnh COVID-19 

đã điều trị khỏi bệnh trở về địa phương 
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Đến ngày 24/7/2021, ngành y tế đã đón 59 công dân F0 đã điều trị khỏi 

bệnh trở về địa phương, trong đó có 42 ca tái dương tính (đã nêu trên). 

5. Công tác điều trị người bệnh COVID-19 

Trên địa bàn tỉnh hiện đang điều trị 01 người bệnh COVID-19, trong đó: 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh: 01 người bệnh , tiên lượng bệnh nhân: tốt, không 

có triệu chứng sốt, ho, khó thở. 

6. Hoạt động tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 

-  Triển khai Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021 như sau:   

+ Tổng số vắc xin Bộ Y tế phân bổ là: 30.540 liều 

+  Đã triển khai tiêm được: 24.974 liều. Hiên tại đang triển khai tiêm 5.793 

liều, dự kiến hoàn thành xong trước 30/8/2021. 

7. Các hoạt động khác 

Duy trì hoạt động tại 06 chốt kiểm dịch trên địa bàn (01 chốt tại huyện 

Ngân Sơn; 03 chốt tại huyện Chợ Mới, 01 Chợ Đồn, 01 Na Rì).Đảm bảo nghiêm 

túc đúng quy định. 

II. NHỮNG TÁC ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VỀ PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH BỆNH, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ ĐỜI SỐNG 

NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SAU 1 TUẦN ÁP DỤNG CÔNG VĂN 

SỐ 5308/UBND-VXNV VÀ CÔNG VĂN SỐ 5340/UBND-VXNV CỦA 

UBND TỈNH  VỀ VIỆC BÁO CÁO TÌNH HÌNH SAU 01 TUẦN ĐIỀU 

CHỈNH THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

COVID-19  

 Sở Y tế tổng hợp ý kiến của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các 

Sở, ban ngành, cơ bản nhất trí với các nội dung tại Công văn số 5308/UBND-

VXNV và Công văn số 5340/UBND-VXNV của UBND tỉnh. 

1. Tác động tích cực 

Qua 01 tuần triển khai thực hiện nhìn chung tình hình phát triển kinh tế - xã 

hội và đời sống của nhân dân trên địa bàn thành phố cơ bản phát triển ổn định   

tác động tích cực đến phát triển kinh tế trong thực hiện mục tiêu kép. 

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và người dân trên địa bàn chấp hành thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. 

Các nội dung tại văn bản cơ bản phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Giảm tải cho các cơ sở cách ly tập trung do trưng dụng các trường học, trả 

lại cho ngành giáo dục để thực hiện năm học mới, tiết kiệm chi phí, nhân lực 

phục vụ tại các khu cách ly. Giúp nâng cao vai trò của Ban Chỉ đạo cấp xã và tổ 

COVID cộng đồng trong công tác phòng chống dịch COVID-19. 
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Hiện nay Việt Nam đang thực hiện chiến dịch tiêm Vắc xin trên diện rộng, tỷ 

lệ người dân được tiêm tăng dần do vậy nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh sẽ giảm dần. 

Việc lưu thông hàng hóa tương đối thuận lợi, đảm bảo các yêu cầu về phòng, 

chống dịch bệnh; đảm bảo hàng hóa lưu chuyển, cung cấp đầy đủ cho các địa phương 

trong tỉnh, không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa phục vụ sản xuất, tiêu dùng. 

2.  Một số khó khăn, vướng mắc   

Công tác tổ chức thực hiện cách ly y tế tại nhà nơi cư trú nếu Ban chỉ đạo 

phòng chống dịch COVID -19 không phát huy tốt vai trò trách nhiệm, ý thức 

của một số cá nhân kém, gia đình không đủ điều kiện để thực hiên cách ly tại 

nhà thì có nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. 

3. Đề xuất kiến nghị 

Tiếp tục thực hiện công văn 5308/UBND-VXNV và công văn số 

5340/UBND-VXNV của UBND tỉnh           

Đề nghị điều chỉnh mục 2.2 của Công văn số 5308/UBND-VXNV như sau: 

Những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 địa phương xem xét nếu gia đình có 

đủ điều kiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú theo Quyết định 879/QĐ-BYT ngày 

12/3/2020 của Bộ Y tế  về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu 

trú phòng chống dịch COVID-19”  thì thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 

14 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời 

gian 14 ngày tiếp theo. Thực hiện xét nghiệm 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 

và ngày thứ 14 trong thời gian cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Trường hợp 

không đủ điều kiện thì thực hiện cách ly y tế tập trung tại cơ sở cách ly tập trung 

theo Quyết định  878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế  về việc ban hành 

“Hướng dẫn cách ly y tế tập trung phòng chống dịch COVID-19” Thực hiện xét 

nghiệm 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 trong thời gian cách ly y 

tế tập trung. 

Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2 thì xử lý 

theo quy định  

Trên đây là báo cáo các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 của Sở Y tế     

Bắc Kạn trong thời gian qua./.  

Nơi nhận:  

Gửi bản điện tử: 

- Bộ Y tế; 
- TT Tỉnh ủy (b/c); 

- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- CT&các PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các TV BCĐ PC dịch Covid-19tỉnh Bắc Kạn;  

- BGĐ Sở Y tế &Các phòng chức năng SYT; 

- UBND các huyện/TP; 

- Các đơn vị trực thuộc ngành y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

          PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đinh Mạnh Cường 
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