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BÁO CÁO 

Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 (đợt dịch thứ 4) 

 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 21/8/2021 

 

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TẠI TỈNH BẮC KẠN 

1. Tình hình dịch bệnh 

Ghi nhận đến ngày 21/8/2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 07 ca bệnh 

COVID-19 (F0), trong đó 06/06 trường hợp đã được điều trị khỏi, 01 trường hợp 

đang được theo dõi sức khỏe, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hiện tại sức 

khỏe ổn định. 

Đánh giá mức độ nguy cơ phòng, chống dịch COVID-19 theo Quyết định 

2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19, tỉnh Bắc Kạn thuộc nhóm các tỉnh ở mức "bình thường mới" (tại địa 

chỉ: antoancovid.vn. 

2. Hoạt động cách ly tập trung 

Trong ngày 21/8/2021, không có trường hợp cách ly tập trung mới. Số công 

dân hết thời gian cách ly tập trung tại các huyện/thành phố trong ngày là 14 người 

được bàn giao về địa phương tiếp tục theo dõi, quản lý theo quy định (gồm Ba Bể 

03; Bạch Thông 06; Chợ Đồn 01; Na Rì 02; Thành phố 02). 

Số công dân hiện tại đang cách ly tại các khu cách ly tập trung các huyện, 

thành phố tính đến 16 giờ ngày 21/8/2021: Tổng 49 người (Trong đó Ba Bể: 14, 

Bạch Thông: 08, Chợ Đồn: 01, Chợ Mới: 08, Na Rì: 01, Ngân Sơn: 05, TP. Bắc 

Kạn: 12). Hiện tại sức khỏe các công dân ổn định.   

3. Hoạt động khai báo y tế và công tác xét nghiệm 

 Trong ngày 21/8/2021 có 434 tờ khai y tế (Ba Bể 06; Bạch Thông 24; Chợ 

Đồn 21; Chợ Mới 252; Na Rì 82; Ngân Sơn 16; Pác Nặm 16; TP Bắc Kạn 17). 

Số mẫu xét nghiệm bằng kỹ thuật Real-time PCR có kết quả trong ngày: 

544 mẫu, 544 mẫu Âm tính. Tổng số mẫu đã xét nghiệm tính từ ngày 27/4/2021 

đến ngày 21/8/2021 là: 22.542 mẫu. Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

thực hiện 22 mẫu test nhanh, Chợ Mới thực hiện 66 mẫu test nhanh, Phòng khám 

Đa khoa Việt Pháp thực hiện 11 mẫu test nhanh, tất cả đều có kết quả âm tính. 
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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 chốt tại huyện Chợ Đồn; 01 chốt tại huyện 

Na Rì). Trong ngày có 1.024 phương tiện được khử trùng (162 xe máy, 862 ô tô); 

1.687 người qua lại được kiểm tra sức khỏe, không có người bị sốt, ho. 

4. Hoạt động tiêm Vắc xin phòng COVID-19 

Trong ngày 21/8/2021 Trung tâm Y tế huyện Ba Bể triển khai tiêm vắc xin 

phòng COVID-19. Tổng số vắc xin tiêm được 12 liều vắc xin gồm Astrazeneca 

mũi 1: 11 liều;  Mũi 2: 01 liều. 

Tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 26.836 liều (đợt 1 là 2.461 liều; đợt 2: 

5.149 liều; đợt 3 là 8.579 liều; đợt 4 là 5.096 liều; đợt 5 là 5.551 liều), trong đó 

tiêm 1 mũi là 22.829 liều, tiêm đủ 2 mũi  là 4.007 liều. Như vậy, toàn tỉnh đã có 

4.007 người được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19. 

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TIẾP THEO 

1. Triển khai các văn bản của Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, 

chống dịch và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 kịp thời, đúng quy định. 

2. Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện thường trực phòng, chống dịch 24/24 

h duy trì hiệu quả các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn. 

3. Các đơn vị trong ngành tăng cường công tác truyền thông về phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt việc thực hiện 5K tại nơi công cộng và 

truyền thông về chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

4. Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai tiêm Vắc xin phòng COVID-19 theo 

số lượng vắc xin được phân bổ đảm bảo tiến độ, an toàn. Giám sát các đơn vị về 

tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

Trên đây là báo cáo hoạt động phòng, chống dịch ngày 21/8/2021 của Sở Y 

tế tỉnh Bắc Kạn./. 

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-19 tỉnh Bắc Kạn;  

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

- Ban BVCSSK CB tỉnh; 

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- UBND các huyện/TP; 

- Các đơn vị trực thuộc ngành y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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