
 

 
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 9 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 02 tháng 9 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 báo cáo như sau: 

I. TÌNH HÌNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

1. Khu vực biên giới, cửa khẩu 

- Tiếp tục duy trì 156 lán, chốt cố định và cơ động tại biên giới và các 

chốt kiểm dịch tại khu vực cửa khẩu để kiểm soát người và phương tiện trong 

phòng, chống dịch COVID-19. 

- Từ ngày 02/02/2020 đến ngày 01/9/2020 đã bắt giữ 566 vụ, 2.544 người 

Việt Nam nhập cảnh trái phép; tiếp nhận 128 vụ, 3.283 công dân Việt Nam do 

Trung quốc trao trả; trao trả 64 vụ, 220 công dân Trung Quốc. 

- Duy trì 933 lái xe chuyên nghiệp vận chuyển hàng hóa tại 02 cửa khẩu 

(Hữu Nghị 209 người và Tân Thanh 724 người). Xét nghiệm cho lái xe qua cửa 

khẩu từ ngày 10/8/2020: 2.458 mẫu (kết quả âm tính: 2.290 trong đó xét nghiệm 

lần 1: 889, xét nghiệm lần 2: 662, xét nghiệm lần 3: 537, xét nghiệm lần 4: 202; 

chờ kết quả: 168). 

- Số xe hàng xuất khẩu trong ngày qua các cửa khẩu tăng so với tuần 

trước, trung bình 364 xe/ngày (tuần trước 325 xe/ngày). 

2. Khu vực nội địa 

2.1. Tình hình chung 

- Cách ly tại cơ sở y tế (lũy kế 695 người): 08 người đang cách ly, 683 

người đã hoàn thành cách ly, 04 người dương tính chuyển đi điều trị tại Bệnh 

viện Nhiệt đới Trung ương.   
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- Cách ly tại khu Quân sự (lũy kế 8.713 người): 300 người đang cách ly 

(Khu vực 2 - Trung đoàn 123: 259 người; Khu vực 3 - Trung đoàn 123: 41 

người), 8.413 người đã hoàn thành cách ly. 

- Cách ly tại khách sạn (lũy kế 3.356 người): 496 chuyên gia Trung Quốc 

đang cách ly, 2.960 người đã hoàn thành cách ly.  

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

2.3. Tổng số người quản lý y tế: 5.627 người, trong đó: 

- F0: 04 người (Bệnh nhân số 675, 676, 677 và 678 đã được công bố 

khỏi bệnh). 

- Số F1 cách ly tại cơ sở y tế là 225 người (169 người tại huyện Đình Lập): 

đã hoàn thành cách ly. 

- Số F2 tại cộng đồng 1.761 người (1.494 người tại huyện Đình Lập). 

- Số F3 tại cộng đồng 3.637 người (3.317 người tại huyện Đình Lập). 

- Số khai báo điện tử: 949 người. 

2.4. Tại huyện Đình Lập 

- Đã đưa vào cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Đình Lập là 182 người, 

trong đó: 

+ F0 là 04 người: điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (Bệnh nhân 

số 675, 676, 677 và 678 đã được công bố khỏi bệnh). 

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

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

+ Số F3 tại cộng đồng: 3.317 người. 

- Tổng số xét nghiệm: 

+ Tổng số xét nghiệm lần 1: 811 mẫu (âm tính 811 mẫu, trong đó: có 169 

F1, 10 cán bộ tiếp xúc trực tiếp, 12 ca cộng đồng có sốt, 557 mẫu sàng lọc khu 

dân cư cách ly, 63 mẫu của lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch). 

 + Tổng số xét nghiệm lần 2: 185 mẫu (âm tính 185, trong đó có 169 F1, 

07 cán bộ tiếp xúc trực tiếp, 09 ca cộng đồng có sốt). 

 + Tổng số xét nghiệm lần 3: 174 mẫu (âm tính 174 gồm 169 F1 và 05 cán 

bộ tiếp xúc trực tiếp). 

 - Số liệu báo cáo trực tại các chốt trạm kiểm dịch:  
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+ Số lượt người qua chốt: 9.970. 

 + Số phương tiện qua chốt: 4.886. 

 + Kết quả đo thân nhiệt: 9.970 (không phát hiện người nghi nhiễm 

COVID-19). 

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục duy trì chốt kiểm dịch số 03 trên quốc lộ 31, địa điểm 

km104+700, xã Lâm Ca, huyện Đình Lập cho đến khi tỉnh Bắc Giang công bố 

hết dịch; 05 chốt kiểm dịch y tế vào các khu vực cửa khẩu bao gồm: Hữu Nghị - 

Cao Lộc, Chi Ma - Lộc Bình, Cốc Nam - Văn Lãng và Cổng vào bến xe Công ty 

Cổ phần thương mại Bảo Nguyên và bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu kho ngoại 

quân Đạt Phát. 

2. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho học sinh tựu trường như tiêu độc, 

khử trùng trường, lớp học, đeo khẩu trang, bố trí dung dịch sát khuẩn tay trước 

khi vào lớp,…; đặc biệt tổ chức kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học đợt 02 

(ngày 03 - 04/9) tại huyện Đình Lập bảo đảm an toàn, hiệu quả. 

3. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-

19, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh để phát triển kinh 

tế, ổn định đời sống Nhân dân. 

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 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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