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

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-KGVX  Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2020 

V/v đề nghị công bố hết 

dịch COVID-19 tại thị trấn 

Đình Lập, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

  
Kính gửi: Bộ Y tế. 

 

 Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2017; 

Căn cứ Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh 

truyền nhiễm; Quyết định số 07/2020/QĐ-TTg ngày 26/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 02/2016/QĐ-

TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện công 

bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm; 

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-BYT ngày 29/01/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại 

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007. 

UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ Y tế công bố hết dịch tại thị trấn Đình 

Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn với nội dung như sau: 

1. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

Ngày 04/8/2020, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã ghi nhận 04 trường hợp 

nhiễm COVID-19 tại thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, cả 04 trường hợp đều 

liên quan đến ổ dịch tại thành phố Đà Nẵng. Sau khi nhận được thông tin, 

UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các ngành liên quan khẩn trương triển khai 

khai các biện pháp cấp bách chống dịch COVID-19 như: tổ chức họp Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh và của huyện Đình Lập để phân 

công và triển khai nhiệm vụ, khẩn trương đưa 04 ca bệnh F0 vào cách ly y tế tại 

Trung tâm Y tế huyện Đình lập; ban hành Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 

04/5/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại khu 

phố có liên quan đến ca bệnh nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Đình Lập; 

chỉ đạo ngành Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương truy vết 

nhanh các trường hợp F1 có tiếp xúc gần với 04 ca bệnh F0 đưa vào cách ly y tế 

tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, ra thông báo khẩn về lịch trình của 04 ca bệnh 

F0 và đề nghị khai báo y tế và cách ly y tế theo quy định của Bộ Y tế; truy vết 

các trường hợp F2, F3 tổ chức khai báo y tế và cách ly tại nhà theo quy định; tổ 

chức phun khử khuẩn tại gia đình ca bệnh, khu phố cách ly và toàn bộ thị trấn 

Đình Lập; tổ chức thường trực 24/24 giờ; tuyên truyền cho người dân tại khu 
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vực cách ly, người dân tại thị trấn Đình Lập và người dân trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch... 

2. Kết quả triển khai thực hiện 

a) Tại tỉnh Lạng Sơn 

Có 1.669 người về từ Đà Nẵng, hiện tại 100% đã qua 14 ngày. 

b) Tại huyện Đình Lập 

- Cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Đình Lập là 182 người, trong đó: 

+ F0 là 04 người (bệnh nhân số 675, 676, 677 và 678): được chuyển điều 

trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (đến thời điểm hiện tại bệnh nhân số 676 

và 677 đã được Bộ Y tế công bố khỏi bệnh; bệnh nhân 675 và 678 đang điều trị 

tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương). 

+ F1 là 169 người: đã hoàn thành cách ly. 

+ F2 có triệu chứng là 09 người: đã hoàn thành cách ly. 

- Cách ly tại cộng đồng: 

+ Khu cách ly: khu 7, thị trấn Đình Lập có 557 người dân được xét 

nghiệm COVID-19, 100% mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính.  

+ Số F2 tại cộng đồng 1.494 người: sau 14 ngày không có dấu hiệu nhiễm 

COVID-19. 

+ Số F3 tại cộng đồng 3.317 người: sau 14 ngày không có dấu hiệu nhiễm 

COVID-19. 

- Tổng số xét nghiệm: 

+ Tổng số xét nghiệm lần 1: 811 mẫu (âm tính). 

 + Tổng số xét nghiệm lần 2: 185 mẫu (âm tính). 

 + Tổng số xét nghiệm lần 3: 174 mẫu (âm tính). 

 Đến ngày 02/9/2020, sau 28 ngày tại huyện Đình Lập nói riêng và tỉnh 

Lạng Sơn nói chung không phát hiện ca lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng 

đồng, như vậy theo quy định ổ dịch tại thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn đã được khống chế và kiểm soát. 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Y tế xem xét, công bố hết dịch 

COVID-19 tại thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các CQ TV theo QĐ 207/QĐ-UBND; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các CV, TT TH-CB;  

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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