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BÁO CÁO  

KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG  DỊCH COVID-19 NGÀY 02/02/2021 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh; Công văn số 

116/CV-TU, ngày 28/01/2021 của Tỉnh ủy Lai Châu về việc thực hiện các biện pháp 

cấp bách phòng chống dịch Covid-19. Sở Y tế báo cáo tình hình, kết quả triển khai 

thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 ngày 02/02/2021 cụ thể như sau:  

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

- Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh tiếp tục 

chỉ đạo các địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, không 

chủ quan lơ là; tiếp tục quán triệt sâu sắc phương châm “chống dịch như chống 

giặc”; thực hiện nghiêm chiến lược “lấy phòng dịch làm ưu tiên, khóa chặt nguy cơ 

lây bệnh từ bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để ở bên trong, chữa trị hiệu quả” 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện khẩn cấp công tác điều tra, truy vết người về từ 

vùng có dịch, người liên quan đến các F để thực hiện các biện pháp phòng chống 

dịch phù hợp theo đúng quy định.  

2. Công tác giám sát dịch 

2.1.1. Giám sát từ vùng dịch về  

Tổng số người về từ vùng dịch được giám sát, điều tra 896 người (tăng 78 

người so với ngày 01/01) đang được thực hiện quản lý theo dõi cách cách ly Y tế 

theo quy định. 

+ Chí Linh – Hải Dương: 12 người. Lấy mẫu: 12 mẫu. Đã có kết quả xét 

nghiệm 12/12 mẫu âm tính với SARS-CoV-2. 

+ Vân Đồn - Quảng Ninh: 13 người. Lấy mẫu 13 mẫu. Đã có kết quả xét 

nghiệm 13/13 mẫu âm tính với SARS-CoV-2.  

+ Hạ Long – Quảng Ninh: 98 người. Lấy mẫu: 82 mẫu. Đã có kết quả xét 

nghiệm 22/82 mẫu âm tính. Chờ kết quả: 60 mẫu. Đang lấy: 16 mẫu. 

+ Đông Triều: 15 người. Lấy mẫu: 15 mẫu. Đã có kết quả xét nghiệm 06/15 mẫu 

âm tính với SARS-CoV-2. Chờ kết quả: 09 mẫu. 

+ Từ các vùng dịch khác: 758 người tại các địa bàn khác của tỉnh Hải Dương, 

Quảng Ninh, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hòa Bình, TPHCM, Hưng Yên (tăng 63 

người so với ngày 01/01). Không lấy mẫu xét nghiệm. 

 2.1.2.  Các trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp có liên quan đến các 

ca bệnh xác định theo thông báo của Bộ Y tế. 

Tính đến 10h ngày 02/02/2021, toàn tỉnh có tổng số: 1.510 người liên quan đến 



BN1563, BN1611 và BN1723, BN1815, BN 1703 (hiện điều tra đến F4), trong đó: 

- F1: 01 người tại huyện Tam Đường; 

- F2: 97 người (Tam Đường: 29; Nậm Nhùn: 17; Thành phố: 16; Phong Thổ: 

14; Tân Uyên: 08; Mường Tè: 05; Sìn Hồ: 04 và Than Uyên: 04); 

- F3: 645 người ( Tam Đường: 149; Thành phố: 122; Phong Thổ: 94; Sìn Hồ: 

82; Nậm Nhùn: 62; Mường Tè: 41; Than Uyên: 32; và Tân Uyên: 63) 

- F4: 786 người. Hoàn thành cách ly 19 - còn 767 người (Sìn Hồ: 333; Tam 

Đường: 212; Phong Thổ: 109; Than Uyên: 59; Thành phố: 54 ) 

 Các F đang được quản lý, cách ly chặt chẽ bảo đảm các quy định, phù hợp với 

mức cảnh báo dịch và điều kiện hiện tại của tỉnh.  

* Trong đó tiếp xúc gần liên quan đến các BN Covid-19: 1.529 người. 

(1). Tiếp xúc liên quan đến BN 1723: 1.150 người. 

+ F1: 01 tại Tam Đường.  

+ F2: 93 người. (Tam Đường 29, Thành Phố: 12, Tân Uyên 08, Than Uyên: 04, 

Sìn Hồ: 04, Nậm Nhùn 17, Phong Thổ 14, Mường Tè 05). 

+ F3: 519 người . (Tam Đường 135, Tân Uyên 61, Thành phố 43, Than Uyên: 

29, Sìn Hồ: 55, Nậm Nhùn 61, Phong Thổ 94, Mường Tè 41). 

+ F4: 537  người. (Tam Đường 171, Sìn Hồ: 144, Phong Thổ 109, Mường Tè 14, 

Nậm Nhùn 40, Than Uyên 59). 

(2). Tiếp xúc liên quan đến BN 1563: 65 người. 

+ F2: 02 người (Thành Phố 02). 

+ F3: 39 người (Thành phố 30, Tân Uyên 2, Than Uyên: 3, Sìn Hồ: 4). 

+ F4: 24 người (Sìn Hồ 24). 

(3). Tiếp xúc liên quan đến BN 1611: 311 người. 

+ F2: 02 người (Thành Phố 02). 

+ F3: 84  người (Thành Phố 46, Sìn Hồ 23, Nậm Nhùn 01, Tam Đường 14). 

+ F4: 225 người (Tam Đường 41, Sìn Hồ 165, Nậm Nhùn 19). 

(4). Tiếp xúc liên quan đến BN 1815: 02 F3 tại thành phố Lai Châu. 

(5). Tiếp xúc liên quan đến BN 1703: 01 F3 tại thành phố Lai Châu. 

 2.1.3. Áp dụng cách ly y tế 

- Tại cơ sở Y tế: 05 trường hợp, 02 từ Chí Linh – Hải Dương cách ly tại TTYT 

Phong Thổ, 01 (F1) tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, 02 Tân Uyên. 

- Các cơ sở tập trung: 97 người (Mường Tè: 05; Tam Đường: 29; Tân Uyên: 

11; Nậm Nhùn: 17; Sìn Hồ: 01; Cơ sở 03: 21; cơ sở 01: 14). 

- Tại nhà/nơi lưu trú: 1.130 người. (trong đó 645 F3, về từ vùng dịch 485). 

 2.1.4. Giám sát ngoài vùng dịch 

- Tổng ngoài vùng dịch Toàn tỉnh có tổng số 474 người có yếu tố dịch tễ được áp 



dụng cách ly y tế, trong đó có 284 người hoàn thành cách ly. Hiện còn 190 người đang 

được cách ly, theo dõi sức khỏe trên toàn tỉnh, trong đó:  

+ Cơ sở Y tế: 02 trường hợp (01 trường hợp nghi mắc, 01 trường hợp khác) tại 

TTYT Phong Thổ. 

+ Cách ly tập trung: 67 người; tại cơ sở số 3 (60), tại cơ sở số 1 (07). 

+ Cách ly tại nhà/nơi lưu trú: 122 người (63 người tại huyện Than Uyên, 26 người 

tại huyện Tân Uyên, 01 người tại huyện Mường Tè, 01 người tại Nậm Nhùn, 31 người 

tại Sìn Hồ). 

2.1.5.Thực hiện lấy mẫu: 

Số mẫu phải lấy: 236 mẫu, số mẫu đã lấy: 204 mẫu. Số mẫu đang tổ chức lấy: 32 

mẫu. Có kết quả: 204 mẫu âm tính.  

 3. Nhiệm vụ trong thời gian tới  

Chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của 

Trung ương và Tỉnh uỷ, tiếp tục chỉ đạo trên dịa bàn toàn tỉnh thực hiện công tác phòng 

chống dịch đã chỉ đạo trong đó chú trọng công tác quản lý, áp dụng biện pháp phòng 

chống dịch đối với người nhập cảnh và người đi về từ vùng có dịch trong nước, người 

liên quan đến các F. Đảm bảo an toàn cho nhân dân đón Xuân. 

Trên đây là báo cáo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đươc giao trong công tác 

phòng chống Covid-19 của Sở Y tế./.  

Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh Uỷ, HĐND tỉnh; 

- TT. UBND tỉnh;                                  (để báo cáo) 

- Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban          

phòng chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- Các thành viên Ban chỉ đạo PCD tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, BCĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Phong 
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