
 

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

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /BC-UBND  Lạng Sơn, ngày        tháng 8 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19  

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

(Tính đến 15 giờ, ngày 18 tháng 8 năm 2020) 

 

Kính gửi: Bộ Y tế. 

 

Thực hiện Công điện số 1234/CĐ-BYT ngày 05/8/2020 của Bộ Y tế về 

việc điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Công điện số 

1248/CĐ-BYT ngày 07/8/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường rà soát, báo cáo 

kết quả xác minh, quản lý các trường hợp đến Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020 đã trở 

về địa phương; UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo tình hình phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh như sau: 

1. Tổng số người về từ Đà Nẵng: 1.669 người. 

2. Tổng số người quản lý y tế: 5.624 người, trong đó: 

- F0: 04 người. 

- Số F1 cách ly y tế tại cơ sở y tế: 222 người (trong đó 169 tại huyện Đình 

Lập). 

- Số F2 cách ly tại cộng đồng: 1.761 người (trong đó 1.494 tại huyện Đình 

Lập). 

- Số F3 cách ly tại cộng đồng: 3.637 người (trong đó 3.317 tại huyện Đình 

Lập). 

- Số khai báo điện tử: 949 người. 

3. Tại huyện Đình Lập 

- Đã đưa vào cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Đình Lập là 179 người, 

trong đó: 

+ F0 là 04 người: đã chuyển điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. 

+ F1 là 169 người: có 06 người đang cách ly tại Trung tâm Y tế huyện 

Đình Lập; 163 người đủ 14 ngày từ thời điểm tiếp xúc lần cuối được ra khỏi 

cách ly. 

+ F2 có triệu chứng là 06 người, đang được cách ly tại Trung tâm Y tế 

huyện Đình Lập. 



2 

 

- Tại cộng đồng:  

+ Khu cách ly tại khu 7, thị trấn Đình Lập (172 hộ/619 người): kiểm tra 

tình hình sức khỏe (đo nhiệt độ sáng - chiều) phát hiện có 06 người sốt, đã đưa 

vào cách ly y tế. 

+ Số F2 tại cộng đồng: 1.494 người. 

+ Số F3 tại cộng đồng: 3.317 người. 

- Tổng số xét nghiệm: 

+ Tổng số xét nghiệm F1 lần 1: 179 mẫu (âm tính 179). 

+ Tổng số xét nghiệm F1 lần 2: 176 mẫu (âm tính 176). 

+ Tổng số xét nghiệm F1 lần 2: 10 mẫu (âm tính 0, chờ kết quả 10). 

+ Tổng số xét nghiệm ca nghi ngờ: 10 mẫu (âm tính 07, chờ kết quả 03). 

+ Tổng số lấy mẫu xét nghiệm khu cách ly dân cư thị trấn Đình Lập: 557 

mẫu (âm tính 557). 

- Số liệu báo cáo trực tại các chốt trạm kiểm dịch (từ ngày 11/8/2020): 

+ Số lượt người qua chốt: 5.029. 

+ Số lượt phương tiện qua chốt: 2.478. 

+ Kết quả đo thân nhiệt: 5.029 (không phát hiện người nghi nhiễm 

COVID-19). 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) 

xem xét, chỉ đạo./. 

 
 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế; 

- Sở Y tế; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 

  KG-VX, TH-NC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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