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BÁO CÁO NHANH 

Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

 (tính đến 15 giờ 00, ngày 01 tháng 6 năm 2021) 

 

I. Thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh 

1. Thông tin chung: 

Ngày 01/6/2021, trên địa bàn tỉnh ghi nhận mới 04F0, các trường hợp 

mắc mới đều trên địa bàn huyện Hữu Lũng, trong đó: 03 là F1 đã cách ly tập 

trung trước đó, xét nghiệm lần thứ 3,4 dương tính; 01 là công nhân KCN Vân 

Trung Bắc Giang đã về từ ngày 08/5/2021, xét nghiệm dương tính (ngày 

31/5/2021). 

Từ ngày 06/5/2021 đến 15h00 ngày 01/6/2021 lũy tích toàn tỉnh có: 

77F0, 2.564F1, 21.715F2 liên quan đến các ổ dịch do Bộ Y tế đã công bố trước 

đó, trong đó: 

- Tổng số 77 F0, trong đó có 09 trường hợp điều trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt 

đới Trung ương cơ sở 2 (05 trường hợp đã điều trị khỏi; 01 trường hợp tử vong 

ngày 01/6/2021);  64 trường hợp điều trị tại TTYT huyện Hữu Lũng; 04 trường 

hợp điều trị tại TTYT huyện Chi Lăng. 

-  Tổng số 2.564F1, trong đó 1.722 (67,2%) đã hết thời gian cách ly 21 

ngày; 

- Tổng số 21.715F2, trong đó 13.868 (63,9%) đã hết thời gian cách ly 21 

ngày; 

Hiện có 71F0, 842 F1 và 7.847 F2 có tại 11/huyện thành phố, trong đó tập 

trung chủ yếu ở huyện Hữu Lũng (66 F0, 717 F1; 6.745F2), Chi Lăng (05F0, 

68F1, 146F2), còn lại có ở các huyện, thành phố (huyện Đình Lập và Văn Quan 

không có F1).  

1.1.Cập nhật tình hình dịch bệnh tại huyện Hữu Lũng 

Từ ngày 07/5/2021 đến nay: tổng số 70 ca mắc (chiếm 90,9% toàn tỉnh),   

tại 15/24 xã (62,5% địa bàn có ca nhiễm) trong đó liên quan đến các ổ dịch như 

sau: 

- 23 trường hợp lây nhiễm từ số công nhân liên quan đến ổ dịch Bắc 

Giang (32,8%); 
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- 34 trường hợp liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung 

ương, trong đó có 33 trường hợp từ F1 tiếp xúc với F0 ban đầu (BN 3238) 

(48,5%); 

- 13 trường hợp không xác định được rõ nguồn lây ban đầu (18,5%). 

Tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Hữu Lũng diễn biễn hết sức phức 

tạp: Từ ngày 10/5/2021 đến nay, các ca mới phát sinh đều liên quan đến các 

trường hợp liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, 

ổ dịch Bắc Giang và các trường hợp mắc chưa xác định được rõ nguồn lây ban 

đầu đang diễn biến phức tạp.  

Tình trạng bệnh nhân điều trị diễn biến nhanh: trong ngày có 01 bệnh 

nhân diễn biến nhanh, nặng  đã chuyển Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 

2; 05 trường hợp phải thở ô xy, diễn biến nặng hơn, đang điều trị tích cực theo 

phác đồ của Bộ Y tế.  

Tiên lượng số F0 tiếp tục gia tăng: có 48,5% các trường hợp từ F1 lên F0 

sau 3-4 lần xét nghiệm mới phát hiện dương tính; các trường hợp mắc chưa xác 

định được rõ nguồn lây ban đầu có quan hệ rộng, tiếp xúc thời gian dài,….Đặc 

biệt liên quan đến số công nhân, lao động đã trở về địa phương là rất lớn (4.201 

người), số này chủ yếu cách ly tại nhà. 

Từ ngày 06/5/2021 đến nay, Huyện đã tổ chức xét nghiệm sàng lọc cộng 

đồng được 21.697 người/ 25.417 mẫu (đạt 17.1%  trên tổng dân số 122.880 người). 

Ngành y tế đang tập trung cao độ mọi nguồn lực để thực hiện xét nghiệm cho 

toàn bộ huyện Hữu Lũng.  

Hữu Lũng đã tập trung điều tra truy vết thông qua hoạt động của 230 Tổ 

Covid cộng đồng/202 thôn/24 xã với 27.798 hộ quản lý.  

1.2. Tại huyện Chi Lăng: 

- Từ ngày 18/5/2021 đến nay, ghi nhân 05 F0, 68F1, 146F2, cơ bản kiểm 

soát được tình hình dịch bệnh, chưa phát sinh các ca nhiễm mới; các trường hợp 

đang điều trị sức khỏe cơ bản ổn định, có 02 trường hợp có sốt nhẹ, không ho, 

không khó thở, chưa phải can thiệp thở ô xy. Tuy nhiên, nguy cơ còn cao do có 

số công nhân, lao động tại các KCN Bắc Giang đã trở về địa phương có lịch sử 

đi-về trong ngày tương đối lớn. 

1.3. Tại các huyện khác, theo đánh giá nguy cơ dịch bệnh có thể xảy ra và 

lây lan từ số công nhân, lao động từ các KCN Bắc Giang, Bắc Ninh đã trở về. 

Đặc biệt là thành phố Lạng Sơn và huyện Tràng Định, do có liên quan trực tiếp 

đến F0 (BN6321 thuộc ngân hàng Lienviet), có lịch sử di chuyển và tiếp xúc 

rộng. 
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2. Tình hình cách ly y tế  

 - Hiện đang cách ly tại cơ sở y tế: 125 người /14 đơn vị (bao gồm các đối 

tượng là F1, các trường hợp có tiền sử dịch dễ có triệu chứng nghi nhiễm); 

 - Cách ly tập trung ngoài  cơ sở y tế:  1.354 người/18 cơ sở cách ly tập 

trung của các huyện, thành phố, trong đó cao nhất là huyện Hữu Lũng (677 

người/4 cơ sở). 

 * Quản lý các trường hợp F0, F1, F2 (chi tiết tại Biểu số 1):  

 3. Tình hình điều trị  

Hiện trên địa bàn tỉnh đang điều trị 67F0 (01 trường hợp nặng chuyển 

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ ngày 01/6). Trong đó: 63 tại Hữu Lũng, 04 tại 

Chi Lăng), hiện có 19 bệnh nhân có triệu chứng ho sốt, 05 bệnh nhân có khó thở 

phải thở oxy); 04 bệnh nhân viêm phổi/XQuang; 03 bệnh nhân có dấu hiệu tiêu 

chảy; 07 bệnh nhân có triệu chứng mất khứu giác; 04 bệnh nhân có bệnh lý nền. 

Tình trạng tiến triển bệnh: Đỡ (15); ổn định (44); Nặng (05ca, trong đó có 02 

VPQ; 01 có thai; 01 trường hợp Ung thư CTC); Chuyển viện (1). Công tác điều 

trị đang tích cực, hiện tại đáp ứng, theo đúng phác đồ. 

4. Tình hình xét nghiệm: 

Tổng số xét nghiệm sàng lọc cộng đồng toàn tỉnh từ ngày 06/5/2021  đến 

nay: 35.125 người/ 42.967 mẫu, trong đó:  

-  Hữu Lũng 21.697 người/ 25.417 mẫu (đạt 17,6%)  ; 

-  Chi Lăng 2.546 người/ 3.782 mẫu (đạt 3,4% trên tổng dân số 75.467 

người); 

Số còn lại tại các huyện: Tràng Định 3.260 người/ 3.818 mẫu;  Thành Phố 

2.012 người/2.116 mẫu; Văn Quan 845 người/1.205mẫu; Bắc Sơn 1.625 

người/1.734 mẫu; Cao Lộc 858 người/ 1.328 mẫu; Lộc Bình 1.149 người/1.529 

mẫu; Văn Lãng 635 người/1.309 mẫu; Bình Gia 262 người/ 452 mẫu; Đình Lập 

199 người/ 290 mẫu. 

5. Tình hình hoạt động các Tổ COVID cộng đồng 

Tính đến thời điểm báo cáo, có 11 huyện, thành phố báo cáo đã thành lập 

các Tổ COVID cộng đồng. Tổng số đến thời điểm báo cáo có: 2.161 Tổ đã được 

thành lập với 11.469 người tham gia, quản lý 181.261 hộ.  

  II. Các nội dung trong ngày đã triển khai 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

- UBND tỉnh ban hành: Quyết định về việc thành lập Tổ thông tin đáp 

ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lạng Sơn;  

- Ban Dân vận Tỉnh ủy: Văn bản tăng cường công tác phòng chống dịch 

Covid-19. 
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- Sở Y tế: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại huyện Hữu Lũng, 

huyện Đình Lập; ban hành Kế hoạch triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 diện 

rộng tại 14 xã có ca nhiễm SARS-COV-2 trên địa bàn huyện Hữu Lũng; Báo 

cáo về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Hữu Lũng về xử lý rác thải phát 

sinh tại cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn huyện Hữu Lũng. 

- Sở Công thương: Văn bản  cung ứng các mặt hàng nhu yếu phẩm cho 

người dân huyện Hữu Lũng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. 

2. Công tác chuyên môn 

- Quyết định phong tỏa 01 khoa có liên quan tới ca nhiễm tại TTYT huyện 

Hữu Lũng; Khử trùng, tiêu độc khu vực có ca  bệnh và các khu vực nghi ngờ 

nhiễm vi rút. 

- Tổ chức phân loại các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân F0 tại TTYT 

huyện Hữu Lũng 

- Tiếp tục tổ chức điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho tất 

cả các đối tượng F1, F2 liên quan đến bệnh nhân tại cộng đồng. 

- Tiếp tục Kiểm soát chặt chẽ các Chốt KDYT liên ngành trên địa bàn 

tỉnh; tổ chức chốt chặt các đường ra-vào khu vực khu dân cư có F0. 

- Tổ chức tiếp nhận điều trị các F0 (hiện tại Hữu Lũng điều trị 63 bệnh 

nhân/ tổng số 67 giường điều trị; Chi Lăng điều trị 04 bệnh nhân/12 giường điều 

trị). 

- Tăng cường công tác điều trị tại chỗ cho TTYT huyện Hữu Lũng; chuẩn 

bị các điều kiện chuẩn bị tiếp nhận F0 tại Bệnh viện YHCT. 

3. Công tác tuyên truyền 

Trong ngày,  Sở Thông tin Truyền thông, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh-

Truyền hình tỉnh tiếp tục đăng tải, phát tin bài trên các phương tiện thông tin đại 

chúng (Sở Thông tin và Truyền thông đăng 04 tin, bài tuyên truyền trên tất cả 

các website do Sở vận  hành; Báo Lạng Sơn đã đưa 06 tin, bài trên báo in, 05 tin 

bài/báo điện tử; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: phát sóng 20 tin, bài  trên các 

bản tin thời sự). 

Các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường thời lượng và hình thức truyền 

thông, đặc biệt là hệ thống loa truyền thanh các xã phường/thị trấn, xe tuyên 

truyền lưu động trên các tuyến phố, khu dân cư…. 

4. Công tác rà soát lao động Lạng Sơn làm việc các khu công nghiệp tại 

tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương.  

Tính đến thời điểm báo cáo, các huyện rà soát có: 6.464 người có mặt tại 

địa phương (trong đó có 4.738 người (73,3%) chưa qua 21 ngày.  
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Trong ngày có 12 công dân về từ Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương; 

100% các trường hợp được kiểm soát y tế; 12 cách ly tập trung ngay; xét nghiệm 

PCR: 02 người (âm tính), test nhanh: 07 người (âm tính). 

Số lao động có mặt tại địa bàn như sau: Hữu Lũng (4.201), Chi Lăng 

(385), Lộc Bình(205), Đình Lập(16), Cao Lộc (262), Tràng Định(266), Văn 

Lãng(329), Bắc Sơn(438), Bình Gia(106), Văn Quan(257), thành phố(57). 

5. Công tác xét nghiệm:  

- Tổng số mẫu xét nghiệm  bằng kỹ thuật Real-time RT –PCR trong ngày: 

1.050 mẫu (BVĐK 630 mẫu; Trung tâm KSBT 420 mẫu). 

- Tổng số test nhanh kháng nguyên (cộng dồn 13.261)  trong đó: Đình 

Lập(49), Cao Lộc(110), Chi Lăng (3.033), Bắc Sơn(1216), Văn Quan (367), Hữu 

Lũng(6.832), Bình Gia(13), Lộc Bình(600), Tràng Định(480), Văng Lãng (380), 

Thành phố(147). 

6. Công tác phối hợp 

- Trong ngày phát hiện, bắt giữ và bàn giao 01 vụ/01 công dân Việt Nam 

xuất nhập cảnh trái phép, đưa đi cách ly theo quy định. 

- Tổng số người ra, vào qua 05 chốt cửa khẩu trong ngày là 1.867 

người/1.867 phương tiện, 100% khai báo y tế, không phát hiện trường hợp nào 

nghi nhiễm.  

- Từ 15h00 ngày 31/5 đến 15h ngày 01/6, tổng số có 736 phương tiện chở 

hàng hóa nhập khẩu, 469 phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu, trong đó có 27 xe 

vải thiều xuất khẩu với 540 tấn. 

- Các Tổ kiểm dịch đã kiểm soát chặt chẽ 1.093 lượt người, phương tiện 

ra vào địa bàn tỉnh, chưa phát hiện trường hợp nghi nhiễm, vi phạm quy định 

phòng chống dịch Covid-19.  

- Công an tỉnh thực hiện cấp 45 giấy thông hành cho lái xe chuyên trách 

phục vụ xuất khẩu hàng hóa tại cửa khẩu. 

- Sở Thông tin và Truyền thông: triển khai đăng ký danh sách lực lượng 

kỹ thuật, nhân viên chuyển phát và phương tiện đi kèm của các doanh nghiệp 

bưu chính, viễn thông được phép ra/vào khu cách ly, khu phong tỏa.  

- Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn phối hợp với 

các Sở, ban, ngành liên quan trao đổi hội đàm với Chính phủ nhân dân thị Bằng 

Tường , Quảng Tây, Trung Quốc tại khu vực mốc 1090 cửa khẩu Tân Thanh về 

công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, tạo thuận lợi cho thông quan hàng 

hóa. 

7. Công tác hỗ trợ 
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Tiếp tục ghi nhận sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh 

cho công tác phòng, chống dịch (Trong ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

Lạng Sơn tiếp nhận trên 33 triệu đồng hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ quỹ 

“Phòng, chống dịch Covid-19” của tỉnh). 

II. Phương hướng nhiệm vụ: 

 Tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh để có chỉ đạo sát sao, kịp 

thời nhằm truy vết, xét nghiệm diện rộng, khoanh vùng, xử lý và dập dịch kịp 

thời không để dịch lây lan rộng theo các quy định của Bộ Y tế.  

Tăng cường công tác điều trị theo phương châm tại chỗ. Chuẩn bị điều 

kiện tiếp nhận bệnh nhân F0 tại Bệnh viện YHCT theo kế hoạch. 

Phối hợp các ngành trong thực hiện kiểm soát lưu thông hàng hóa. 

Trên đây là báo cáo nhanh công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh Uỷ (Văn phòng ); 

- Thường trực HĐND tỉnh (Văn phòng); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy; 

- Ban Dân vậnTỉnh ủy ; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; 

- Đảng ủy Khối CCQ tỉnh; 

- Các ngành thành viên BCĐ tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Viện KSND, BHXH tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- UBND các huyện,thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc SYT; 

- Lưu: VT, NVYD(NTMD). 

KT TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Nguyễn Thế Toàn 



                                                      QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP F0, F1, F2                                                        Biểu 1    

(Kèm theo Báo cáo số     /BC-SYT, ngày 01/6/2021 của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn) 
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Tổn

g 

Đến 

ngày 

31/5 

Trong 

ngày 

01/6 

Tổng 

Đến 

ngày 

31/5 

Tron

g 

ngày 

01/6 

Tổng 
Cách ly 

y tế(F1) 

Cách ly tập 

trung(F1) 

Tổng 

F1 

Cách ly 

tại 

nhà(F2

) 

F1 F2 

1 
 Đình 

Lập 
    0 34   34 501 0 502 0   0 240 34 262 

2 Cao Lộc      0 174   174 758   765 
 

PKĐKĐĐ(1
) 

Yên Trạch(13), Gia 

Cát (1) 
15 24 159 741 

3 Chi Lăng 5   5 295 0 295 1265 0 1265   

Trường 

PTDTNT(45), Khu 

CLTT Than 

Muội(20), Huyện 

Đội(3) 

68 146 227 1119 

4 Bắc Sơn     0 83 0 83 948 0 948   Trường PTDTNT(7) 7 42 76 906 

5 
Văn 

Quan 
    0 234   234 4061   4061     0 22 234 4039 

6 
Hữu 

Lũng 
66 4 70 

106

2 
9 

107

1 
8203 30 8233 3 

 UBND xã Sơn 

Hà(43), TTGDTX 

2(102), trường CĐ 

Nông Lâm(431), 

trường 

PTDTNT(138) 

717 6745 354 1488 

7 Bình Gia     0 110   110 495   495   Trường PTDTNT(4) 4 4 106 491 

8 Lộc Bình     0 176   176 1115   1115   Trường PTDTNT(3) 3 33 173 1082 

9 
Tràng 

Định 
1   1 49   49 1057   1057   Trường PTDTNT(2) 2 120 47 937 

10 
Văn 

Lãng 
1   1 226   226 1646   1646   Trường PTDTNT(2) 2 22 224 1624 

11 
Thành 

phố LS  
    0 112   112 1616   1628 

 BV 

PHCN(15) KS Hoa Sim(9)  24 449 88 1179 

Tổng cộng 73 4 77 
255

5 
9 

256

4 
21665 30 

2171

5 
19 823 842 7847 

172

2 
13868 
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Biểu rà soát công nhân, lao động Lạng Sơn làm việc tại khu công nghiệp 

Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương 

 

Stt Huyện/TP 

Công 

nhân về 

địa bàn 

trong 

ngày 

01/6/2021 

 Trong ngày 01/6/2021 

Cộng dồn: Thống kê, rà soát số lao động tại địa phương  
(công nhân về trong ngày +công nhân đã về 

trước đó và tiếp tục được rà soát) 

Xét nghiệm 

Số người 

được cách 

ly tập 

trung tập 

trung 

Số người 

được theo 

dõi, cách 

ly lại nhà 

Tổng số LĐ 

có mặt ở địa 

phương 

(chưa qua 21 

ngày+ đã 

qua 21 ngày) 

Số lao 

động có 

mặt ở 

địa  

phương 

chưa 

qua 21 

ngày 

Xét nghiệm  Số 

người 

được 

cách ly 

tập 

trung 

tập 

trung 

Số 

người 

được 

theo 

dõi, 

cách ly 

lại nhà 

Xét 

nghiệm 

PCR 

(người) 

 Test 

nhanh 

(người) 

Xét 

nghiệm 

PCR 

(người) 

 Test 

nhanh 

(người) 

1 Hữu Lũng 0 0 0 0 0 4.201 3.392 2.135 3.206 12 4.130 

2 Chi Lăng 0 0 0 0 0 385 244 0 0 47 338 

3 Lộc Bình 3 0 3 3 0 205 93 80 197 89 116 

4 Đình Lập 0 0 0 0 0 16 4 11 4 4 12 

5 Cao Lộc 2 2 0 2 0 262 159 291 0 262 29 

6 Tràng Định 2 0 0 2 0 266 266 264 0 104 162 

7 Văn Lãng 1 0 0 1 0 329 64 118 0 64 202 

8 Bắc Sơn 2 0 2 2 0 438 223 8 324 25 410 

9 Bình Gia 0 0 0 0 0 106 98 96 2 98 0 

10 Văn Quan 2 0 2 2 0 257 156 1 145 145 11 

11 TP Lạng Sơn 0 0 0 0 0 57 39 36 0 36 3 

CỘNG 12 2 7 12 0 6.463 4.738 3.040 3.878 886 5.413 
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