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Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tuần 02,  

từ 07/01/2022 - 13/01/2022  

   

I. HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TUẦN 02 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chủ động trong chỉ đạo, triển khai thực hiện 

quyết liệt công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, các Bộ ngành Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh 

ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, xuất hiện 

nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo thực hiện các 

biện pháp quyết liệt, phù hợp nhằm sớm khống chế dịch bệnh trên địa bàn; chỉ đạo 

thực hiện việc thần tốc tiêm vắc xin và đẩy mạnh các biện pháp phòng dịch Covid-

19 nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; ban hành Kế hoạch thực 

hiện quản lý, chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà1.  

2. Về công tác y tế (số liệu tính từ 17h ngày 06/01/2022 đến 17 giờ ngày 

12/01/2021) 

2.1. Đánh giá mức độ nguy cơ phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết 

số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ quy định tạm thời “Thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”:  

- Tỉnh Bắc Kạn thuộc nhóm cấp 1:  Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng 

với màu xanh.  

- Cấp huyện: Thành phố Bắc Kạn và huyện Pác Nặm cấp độ 3, nguy cơ cao 

tương ứng với màu cam; huyện Na Rì cấp độ 4, nguy cơ rất cao tương ứng với màu 

đỏ; các huyện còn lại cấp độ 1. 

- Cấp xã: Có 77 xã cấp độ 1; 15 xã cấp độ 2; 09 xã cấp độ 3 và 07 xã cấp độ 4. 

2.2. Cách ly y tế: Trong tuần, có 182 công dân cách ly tại cơ sở y tế; cách ly 

tập trung 14 công dân và có 72 công dân hoàn thành cách ly tập trung; cách ly tại 

nhà 1.059 công dân và có 1.865 công dân hoàn thành cách ly2.  

2.3. Công tác điều trị: Trong tuần, phát hiện 244 ca F0, trong đó 33 ca mắc 

trong cộng đồng tại huyện Na Rì, Pác Nặm và thành phố Bắc Kạn. 

Cộng dồn toàn tỉnh ghi nhận 603 ca mắc Covid-19, trong đó: 107/603 ca đã 

điều trị khỏi; 03 ca chuyển điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương - Cơ sở 2 

                     
1 Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 11/01/2021 về thực hiện quản lý, chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn. 
 2 Hiện tại trên địa bàn tỉnh đang cách ly tập trung 56 công dân, đang cách ly tại nhà 1.052 công dân (giảm 75 công dân là F2 

kết thúc cách ly sau khi F1 có xét nghiệm âm tính), cách ly tại cơ sở y tế 344 công dân, sức khỏe ổn định. 
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Kim Chung, Hà Nội; 493 ca đang theo dõi, điều trị tại các huyện, thành phố, sức 

khỏe ổn định3. 

Về thuốc điều trị COVID-19 có 03 loại được Bộ Y tế cấp4. Các cơ sở thu 

dung điều trị đã rà soát, đề xuất nhu cầu và cơ bản đáp ứng nhu cầu thuốc sử dụng 

trong điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 theo phương châm 4 tại chỗ. 

2.4. Công tác xét nghiệm: Trong tuần, thực hiện xét nghiệm Real-time PCR 

6.148 mẫu và test nhanh kháng nguyên 5.445 mẫu.  

2.5. Công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19: Trong tuần nhận 10.080 vắc 

xin Moderna. Tổng số vắc xin được phân bổ 571.670 liều, đã tiếp nhận 442.920 

liều. Tổng số liều vắc xin đã tiêm là 432.588/442.920 liều vắc xin đã tiếp nhận, 

đạt tỷ lệ 97,6%. Trong đó: 

- Đối tượng từ 18 tuổi: Tỷ lệ tiêm mũi 1 (bao gồm cả tiêm tại địa phương 

khác) đạt 95,41%; tỷ lệ tiêm mũi 2 đạt 87,31%; tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại đạt 3,39%. 

- Đối tượng từ 12-17 tuổi: Tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 96,62%; tỷ lệ tiêm mũi 2 đạt 

17,66%. 

3. Đảm bảo an ninh, trật tự: Công tác an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh cũng 

như tại các khu vực cách ly, điều trị luôn được đảm bảo. Rà soát số công nhân, 

người lao động từ các tỉnh, thành phố trở về địa phương tổng số 1.712 lượt người 

(Thái Nguyên: 593; Hà Nội: 266; Bắc Ninh: 148; Cao Bằng: 118; Lạng Sơn: 85; 

Bắc Giang: 76; Tuyên Quang: 53; TP. Hồ Chí Minh: 48; Nam Định: 39; Hưng 

Yên: 33; Bình Phước: 24; Phú Thọ: 23; Hải Dương: 22; Thái Bình: 22; Hải 

Phòng: 22; Quảng Ninh: 16; Đồng Nai: 15; Đắc Nông: 15; Vĩnh Phúc: 12; 

Thanh Hóa: 12; Nghệ An: 11; Bình Dương: 11; Gia Lai: 11; Yên Bái: 10; Đắc 

Lắc: 06; Lâm Đồng: 05; Hà Giang: 04; Hà Nam: 03; Lào Cai: 02; Sơn La: 02; 

Hà Tĩnh: 02; Ninh Bình: 02; Kon Tum: 01).  

4. Công tác an sinh xã hội: Các chính sách an sinh xã hội, nhất là chính sách 

liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, triển 

khai thực hiện theo đúng quy định, kịp thời hỗ trợ nhân dân nhằm đảm bảo ổn định 

cuộc sống, nhất là trước và trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.  

5. Công tác sản xuất lưu thông hàng hóa tiếp tục được duy trì và đảm bảo 

an toàn phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo phục vụ nhu cầu nhân dân, không 

để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa hoặc găm hàng, tăng giá...; tại các địa bàn 

có ổ dịch, sau khi tách F0 ra khỏi cộng đồng và truy vết, cách ly F1 theo quy định, 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tiếp tục trở lại hoạt động bình thường.  

6. Trong lĩnh vực giáo dục: Để thích ứng, đảm bảo công tác dạy và học 

trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND tỉnh đã chỉ đạo các huyện, 

thành phố phối hợp, thống nhất với Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường học tổ chức 

các hoạt động dạy học phù hợp. Trong đợt dịch vừa qua, một số trường trên địa 

bàn huyện Na Rì, Bạch Thông, Chợ Mới, Pác Nặm, thành phố Bắc Kạn phải cho 

học sinh tạm dừng đến trường; một số trường trên đã chủ động chuyển sang dạy 
                     

310 ca tại huyện Ba Bể; 04 ca huyện Bạch Thông; 08 ca huyện Chợ Đồn; 13 ca huyện Chợ Mới; 154 ca huyện Na Rì; 

04 ca huyện Ngân Sơn; 103 ca huyện Pác Nặm; 92 ca thành phố Bắc Kạn; 105 ca tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.  
4 Avigan 200mg (hoạt chất Favipiravir) tiếp nhận 10.000 viên, đã cấp 6.098 viên, hiện còn 3.902 viên; Remdesivir 

100mg tiếp nhận 100 lọ, đã sử dụng 22 lọ, hiện còn 78 lọ; Molnupiravir 200mg tiếp nhận 20.000 viên, đã cấp 18.000 viên, hiện 

còn 2.000 viên. 
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học trực tuyến. 

7. Công tác vận động, huy động xã hội: Trong tuần chưa có phát sinh số 

liệu về kết quả vận động, ủng hộ.  

8. Công tác truyền thông: Công tác truyền thông phòng, chống dịch tiếp tục 

được đẩy mạnh. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh duy trì thực hiện 21 tin, 07 bài 

trong tuần; các cơ quan, địa phương đẩy mạnh hình thức truyền thông như: Tuyên 

truyền lưu động, tăng thời lượng phát sóng trên hệ thống truyền thanh, thông qua 

tổ covid cộng đồng, nhóm zalo, mạng xã hội… về các văn bản chỉ đạo của tỉnh về 

thực hiện phòng, chống dịch; phản ánh kịp thời về ca bệnh, các ổ dịch, cấp độ dịch 

để người dân hiểu rõ tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, nâng cao ý thức 

trách nhiệm tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng, không hoang mang, chủ 

quan, lơ là trước dịch bệnh.  

9. Công tác tài chính, hậu cần: Trong tuần, chưa phát sinh kinh phí từ ngân 

sách cấp cho hoạt động phòng, chống dịch. 

II. KHÓ KHĂN 

- Một số chế độ hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của 

Chính phủ hết hiệu lực từ ngày 01/01/2022, do đó khó khăn trong công tác triển 

khai phòng chống dịch (nhất là đối với người có hoàn cảnh khó khăn phải đóng tiền 

ăn trong quá trình điều trị và cách ly tập trung...).  

- Dự kiến trong trường hợp dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, học sinh phải 

tạm dừng đến trường và chuyển sang dạy học trực tuyến sẽ gặp phải một số khó khăn, 

nhất là ở vùng sâu, vùng xa như: một số gia đình không có thiết bị điện tử để phục vụ 

học trực tuyến; một số nơi không có sóng hoặc sóng điện thoại, đường truyền không ổn 

định, chưa có internet nên không đáp ứng việc học trực tuyến. 

- Tỷ lệ người dân cài đặt phần mềm PC Covid đạt thấp (23,81%), việc quét 

mã trực tiếp của người dân chưa cao, hầu hết các địa điểm có nhiều người ra/vào 

vẫn có số lượng quét mã rất thấp nên khó khăn trong việc truy vết. Một số người 

dân vẫn chủ quan chưa chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch, nhất là 

trong việc đi lại hàng ngày ra/vào địa bàn tỉnh; một số cơ sở kinh doanh, dịch vụ 

chưa chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch trong hoạt động...   

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt các giải pháp phòng, chống 

dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y 

tế và các phương án, kế hoạch của tỉnh.   

2. Tập trung nhân lực thực hiện hoàn thành việc tiêm vắc xin phòng COVID-

19 mũi 1 và mũi 2, liều cơ bản và nhắc lại theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 

hướng dẫn của Bộ Y tế; nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 

trong cộng đồng. 

3. Đẩy mạnh công tác truyền thông các biện pháp phòng, chống dịch theo 

quy định, nhất là thực hiện nguyên tắc "5K + vắc xin, thuốc điều trị + công nghệ + 

ý thức người dân"; tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi không chấp 

hành nghiêm quy định phòng, chống dịch nhất là việc thực hiện khai báo y tế và 

kiểm soát người ra/vào tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ... 
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Trên đây là báo cáo hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tuần 02, từ  

07/01/2022 - 13/01/2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- TT. Tỉnh ủy (b/c);  

- TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- Các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh;                                                      

- CT, các PCT UBND tỉnh;  

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Thành viên BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 

- Sở Y tế; 
- CVP, PCVP (Ô. Nguyên); 

- Lưu: VT, VXNV (V). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Vũ Đức Chính  
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