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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 10tháng 6 năm 2021) 

 

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

1. Thông tin chung: 

Ngày 10/6/2021, trên địa bàn tỉnh ghi nhận mới 01F0 tại Hữu Lũng, là 

con của BN 8488 ( Sinh năm 2020) cách ly trường Cao đẳng nghề Đông Bắc, 

xét nghiệm lần thứ 5 dương tính. 

Từ ngày 06/5/2021 đến 15h00 ngày 10/6/2021 lũy tích toàn tỉnh có: 

95F02.751F1, 22.408F2 liên quan đến các ổ dịch do Bộ Y tế đã công bố trước 

đó, trong đó: có 09 trường hợp đã điều trị khỏi (06/Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới 

TƯ, 03/TTYT Hữu Lũng); 01 trường hợp tử vong/Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới 

TƯ; 2.229F1, 19.285 F2 đã hoàn thành cách ly. 

Hiện có 85F0, 522F1 và 3.185F2, có tại 07/huyện thành phố, trong đó tập 

trung chủ yếu ở huyện Hữu Lũng (huyện Đình Lập, Bắc Sơn, Bình Gia, 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 88 ca mắc (chiếm 92,6% toàn tỉnh),   

tại 16/24 xã (66,7% địa bàn có ca nhiễm) trong đó: số F0 về từ vùng dịch ban 

đầu là 12 trường hợp (04/BVNĐTƯ, 08 công nhân/Bắc Giang), 11 trường hợp 

không xác định được nguồn lây ban đầu; 65 trường hợp F1 chuyển lên F0, cụ 

thể  liên quan đến các ổ dịch như sau: 

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

Giang (39,8%); 

- 34 trường hợp liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung 

ương (38,6%); 

- 19 trường hợp liên quan không xác định được rõ nguồn lây ban đầu 

(21,6%). 

1.2. Tại huyện Chi Lăng: 

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

soát được tình hình dịch bệnh, đã 22 ngày chưa phát sinh các ca nhiễm mới.  

1.3 Tại các huyện khác: cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh 
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2. Tình hình cách ly y tế  

 - Hiện đang cách ly tại cơ sở y tế: 81 người /07 đơn vị; 

 - Cách ly tập trung ngoài  cơ sở y tế: 761 người/16 cơ sở cách ly tập trung, 

cao nhất là huyện Hữu Lũng (397 người/3 cơ sở). 

 - Cách ly tại nhà: 3.185 người, có tại 08/11 huyện, thành phố, chủ yếu ở 

Hữu Lũng (2.508 người). (huyện Bình Gia, Lộc Bình, Bắc Sơn không có F2).  

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

 3. Tình hình điều trị  

Trên địa bàn tỉnh hiện đang điều trị 75F0, trong đó: 03 tại Bệnh viện đa 

khoa tỉnh (chuyển từ Hữu Lũng lên), 68 tại Hữu Lũng, 04 tại Chi Lăng, hiện có 

16 bệnh nhân có triệu chứng ho (tăng 03 so với ngày 09/6), 01 bệnh nhân có 

triệu chứng sốt,  01 bệnh nhân có khó thở, không phải thở ôxy, 13 bệnh nhân có 

viêm phổi (tăng 03 so với ngày 09/6), 54 bệnh nhân không có triệu chứng.  

- Tình trạng tiến triển bệnh trong ngày: Ổn định: 62; Đỡ: 13. 

- Tiên lượng bệnh nhân: Nặng: 03; Trung bình: 03; Tốt: 69. 

* Trong ngày tiếp nhận 14 bệnh nhân (F0 phát hiện ngoài tỉnh), là công 

nhân điều trị các bệnh viện thuộc tỉnh Bắc Giang đủ điều kiện xuất viện về địa 

phương (Hữu lũng 7. Cao Lộc 0; Văn Lãng 0, Văn Quan 0; Chi Lăng 0; Bình 

Gia 1, Lộc Bình 6). 

(Số liệu cộng dồn: đã tiếp nhận 106 bệnh nhân (F0 phát hiện ngoài tỉnh) 

đủ điều kiện xuất viện về địa phương trong đó: 02 bệnh nhân/Bệnh viện Bệnh 

Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Thành phố Lạng Sơn 1, Hữu Lũng 1); 104 bệnh 

nhân/các bệnh viện thuộc tỉnh Bắc Giang (Hữu Lũng 39, Chi Lăng 15, Cao Lộc 

10, Văn Quan 11, Lộc Bình 13, Bắc Sơn 1, Văn Lãng 11, thành phố 1, Bình Gia 

3). 

* Trong ngày, qua xét nghiệm giám sát lần 1 sau xuất viện, có 01 trường 

hợp tái dương tính tại huyện Lộc Bình (F0 tại Bắc Giang), đã lấy mẫu xét 

nghiệm 05 người trong gia đình có kết quả âm tính, bệnh nhân được đưa vào 

TTYT huyện Lộc Bình  theo dõi tiếp. 

4. Công tác xét nghiệm:  

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

7.360 mẫu (BVĐK 5.089mẫu; Trung tâm KSBT 2.271 mẫu); 

- Tổng số test nhanh kháng nguyên: cộng dồn 16.161. 

* Thực hiện Kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng tại 24 xã 

đang thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn huyện Hữu Lũng: 
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- Cộng dồn đến ngày 09/6/2021: Đã lấy 111.853 người trên cơ sở số liệu 

thực tế có mặt tại địa phương do UBND huyện Hữu Lũng cung cấp, 110.979 

người có kết quả âm tính (99,2%), 03 mẫu dương tính, chờ kết quả: 874. 

- Trong ngày, tiếp tục lấy mẫu lần 2: 5.005 mẫu trên địa bàn thị trấn Hữu 

Lũng (  tiếp tục sàng lọc do phát hiện ổ dịch tại Khu An Thịnh) . Lấy mẫu vét 

trên cơ sở kết quả rà soát danh sách thực tế có mặt tại địa phương do UBND 

huyện Hữu Lũng rà soát. Đến thời điểm báo cáo, lấy được khoảng 581 mẫu 

(hiện vẫn đang tiếp tục lấy mẫu).  

5. Tình hình hoạt động các Tổ COVID cộng đồng 

Toàn tỉnh có: 2.161 Tổ COVID cộng đồng đã được thành lập với 11.540 

người tham gia, quản lý 181.261 hộ.  

6. Tình hình thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 2 

năm 2021 

- Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng triển khai kế hoạch tiêm khẩn cấp cho các 

đối tượng theo kế hoạch, trong ngày đã tiêm được 250 người, đảm bảo an toàn 

trong tiêm chủng. 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã hoàn thành Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 khẩn cấp cho các đối tượng theo kế hoạch của Sở Y tế, tổng 

số đã tiêm được 456 người, đảm bảo an toàn trong tiêm chủng.  

  II. Các nội dung trong ngày đã triển khai. 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

- UBND tỉnh ban hành: Văn bản giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các cơ 

quan liên quan xem xét đề nghị cho tiếp tục được đón khách cách ly của doanh 

nghiệp   

- Sở Y tế ban hành: Văn bản trình UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch triển khai 

Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 2 năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn; 

2. Công tác tuyên truyền 

- Đến hết ngày 09/6/2021, theo số liệu từ Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin 

truyền thông cung cấp, trên địa bàn tỉnh đã có 184.370 điện thoại smartphone cài 

đặt Bluzone, đạt 30,44% (xếp thứ 13 trên cả nước). 

- Tiếp tục tuyên truyền ứng dụng Bản đồ số CovidMaps tại địa chỉ 

https://covidmaps.langson.gov.vn. Tính đến ngày 10/6/2021, phần mềm bản đồ 

thông tin dịch tễ Covid-19 (CovidMaps) đã có 106.385 lượt truy cập. 

javascript:getDcmVanBanChiDaoLogDetail(1,0);
javascript:getDcmVanBanChiDaoLogDetail(1,0);
javascript:getDcmVanBanChiDaoLogDetail(1,0);
https://covidmaps.langson.gov.vn/
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Theo số liệu do UBND các huyện, thành phố tổng hợp: trên địa bàn tỉnh 

đã có 255.185 người cài đặt và sử dụng Bluezone trên điện thoại thông 

minh, chiếm 32.02% dân số của tỉnh. 

Sở Thông tin và Truyền thông đăng 08 tin, bài tuyên truyền trên tất cả các 

website do Sở vận hành; Báo Lạng Sơn đã đưa 09 tin bài/báo in, 06 tin bài/báo 

điện tử; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: phát sóng 23 tin, bài  trên các bản tin 

thời sự 

3. 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: 6.562 người có mặt tại 

địa phương (trong đó có 1.336 người (20,36%) chưa qua 21 ngày). 

Trong ngày có 04 công dân về từ Thái Nguyên, Bắc Ninh (Lộc Bình:3, 

Chi Lăng 1); 100% các trường hợp được kiểm soát y tế và cách ly tập trung 

ngay; 100% được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó xét nghiệm PCR: 04 người (chờ 

kết quả: 04), test nhanh: 03 người (âm tính).  

Số lao động có mặt tại địa bàn như sau: Hữu Lũng (4.146), Chi Lăng 

(411), Lộc Bình (214), Đình Lập (16), Cao Lộc (277), Tràng Định (277), Văn 

Lãng (253), Bắc Sơn (512), Bình Gia (115), Văn Quan (278), thành phố (63).   

 (Chi tiết tại Biểu 2) 

- Sở Y tế phối hợp với các sở ngành liên quan và 10 huyện, thành phố (trừ 

Đình Lập)  tổ chức tiếp nhận 304 công dân từ tỉnh Bắc Giang /366 người theo 

danh sách Sở Lao động Thương binh & Xã hội cung cấp về cách ly tại huyện để 

chủ động phòng, chống dịch COVID-19. 

4. Công tác phối hợp 

- Trong ngày không có công dân xuất nhập cảnh trái phép. 

- Tổng số người ra, vào qua 05 chốt cửa khẩu trong ngày là 2.373 

người/1.731 phương tiện, 100% khai báo y tế, không phát hiện trường hợp nào 

nghi nhiễm. 

- Từ 15h00 ngày 09/6 đến 15h ngày 10/6/2021, tổng số có 911 phương 

tiện chở hàng hóa nhập khẩu, 451 phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu, trong đó 

có 121xe vải thiều xuất khẩu với 2.178 tấn. 

- Các Tổ kiểm dịch đã kiểm soát chặt chẽ 865 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 16 giấy thông hành cho lái xe chuyên trách 

phục vụ xuất khẩu hàng hóa tại cửa khẩu; phối hợp tiếp nhận 05 công dân Việt 
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Nam nhập cảnh hợp pháp và 72 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép do 

Trung Quốc trao trả, đưa đi cách ly tập trung theo quy định. 

- Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tiếp tục hỗ trợ phun tiêu độc khử trùng trên diện 

rộng cho thành phố Lạng Sơn và các cửa khẩu (Tân Thanh, Hữu Nghị, Chi Ma). 

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.  

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 10/6/2021 của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn) 

STT 

Đơn vị 

tiếp 

nhận 

Tiếp nhận 
Đang theo dõi F0 

điều 

trị 

khỏi, 

tử 

vong 

Hoàn thành 

cách ly F0 F1 F2 

Đến 

ngày 

09/6 

Trong 

ngày 

10/6 

Tổng 

Đến 

ngày 

09/6 

Trong 

ngày 

10/6 

Tổng 

Đến 

ngày 

09/6 

Trong 

ngày 

10/6 

Tổng F0 

Cách 

ly y 

tế(F1) 

Cách ly tập 

trung(F1) 

Tổng 

F1 

Cách ly 

tại 

nhà(F2) 

F1 F2 

1 
 Đình 

Lập 
    0 34   34 503 0 503 0 0   0 176   34 327 

2 Cao Lộc      0 174 2 176 765 1 766 0   Yên Trạch(10) 10 25   167 741 

3 
Chi 

Lăng 
5   5 298 0 298 1265 0 1265 5   

Trường 

PTDTNT(09), 

Khu CLTT 

Than Muội(17), 

Huyện Đội(11) 

37 137   261 1128 

4 Bắc Sơn     0 83 0 83 948 0 948 0     0 0   83 948 

5 
Văn 

Quan 
    0 234   234 4063 9 4072 0     0 5   234 4067 

6 
Hữu 

Lũng 
87 1 88 1247 0 1247 8808 0 8808 80 97 

 TTGDTX 

2(165), trường 

CĐ Nông 

Lâm(51), 

trường 

PTDTNT(143) 

456 2508 

Khỏi 

07, tử 

vong 

01 

791 6300 

7 
Bình 

Gia 
    0 110   110 501   501 0     0 0   110 501 

8 
Lộc 

Bình 
    0 176   176 1131   1131 0   

Trường 

PTDTNT(1) 1 0   175 1131 

9 
Tràng 

Định 
1   1 49   49 1058 7 1065 0   

Trường 

PTDTNT(1) 1 101 1 48 964 

10 
Văn 

Lãng 
1   1 226   226 1646   1646 0   

Trường 

PTDTNT(2) 2 6 1 224 1640 

11 
Thành 

phố LS  
    0 115 3 118 1703 0 1703 0 

BVĐK(3) 
BV 

YHCT(02) 

KS Hoa 

Sim(9)  
15 227   103 1538 

Tổng cộng 94 1 95 2746 5 2751 22391 17 22408 85 102 420 522 3185 9 2230 19285 
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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 

10/6/2021 

 Trong ngày 10/6/2021 

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 4.146 530 4.783 3.210 243 3.903 

2 Chi Lăng 1 1 0 1 0 411 178 232 11 103 306 

3 Lộc Bình 3 3 3 3 0 214 31 83 208 98 116 

4 Đình Lập 0 0 0 0 0 16 1 11 4 6 10 

5 Cao Lộc 0 0 0 0 0 277 68 300 0 246 29 

6 Tràng Định 0 0 0 0 0 277 158 277 59 115 162 

7 Văn Lãng 0 0 0 0 0 253 56 133 0 23 230 

8 Bắc Sơn 0 0 0 0 0 512 257 9 333 35 413 

9 Bình Gia 0 0 0 0 0 115 21 100 31 104 0 

10 Văn Quan 0 0 0 0 0 278 31 1 150 150 128 

11 TP Lạng Sơn 0 0 0 0 0 63 5 40 0 5 35 

CỘNG 4 4 3 4 0 6.562 1.336 5.969 4006 1.128 5.332 
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