
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:      /BC-SYT Lai Châu, ngày    tháng 02 năm 2021 

BÁO CÁO NGÀY 
CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19  

 

Thực hiện Công văn số 260/UBND-VX, ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh 

về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Sở Y tế - 

cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 báo cáo 

công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 21/02/2021, cụ thể: 

1. Các biện pháp đã triển khai 

- 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 theo chỉ đạo của 

Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh. 

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh ban hành Công văn số 

25/CV-BCĐ, ngày 20/02/2021 về việc thực hiện công tác phòng chống dịch 

bệnh COVID-19 trong trường học, ký túc xá. 

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ 

người nhập cảnh, đặc biệt là người nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới, cửa 

khẩu; tổ chức điều tra, truy vết người về từ vùng có dịch, người có tiếp xúc liên 

quan đến các ca bệnh COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế. Trong ngày, Ban 

chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương triển khai Công văn số 

453/CAT-TM ngày 19/02/2021 của Công an tỉnh Lai Châu về việc điều tra, xá 

minh công dân trở về từ vùng dịch ở Cẩm Giàng, Hải Dương.  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục 

đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông đến nhân dân về thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là thực hiện nghiêm Thông điệp 5K 

của Bộ Y tế, trong đó chú trọng tuyên truyền việc bắt buộc đeo khẩu trang 

phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng, khai báo y tế đầy đủ, không tụ tập 

đông người, vận động người dân có smartphone cài đặt ứng dụng Bluezone... 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố đã tổ 

chức triển khai các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao và cơ 

bản đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.  

- Duy trì tổ chức thường trực chống dịch COVID-19 và thực hiện thông tin, báo 

cáo theo quy định. 

Kính gửi:    

- Tỉnh ủy; 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh. 
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2. Kết quả giám sát dịch bệnh 

Kết quả rà soát theo Công văn số 453/CAT-TM ngày 19/02/2021 của Công 

an tỉnh Lai Châu về việc điều tra, xá minh công dân trở về từ vùng dịch ở Cẩm 

Giàng, Hải Dương. Qua trao đổi thông tin với Công an tỉnh Hải Dương, danh 

sách có tổng số 313 người có hộ khẩu thường trú tại Lai Châu đang làm việc ở 

doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Sau khi rà soát 

thực tế tại tỉnh, hiện nay có 83 trường hợp đã về tỉnh (trong đó phát hiện 04 

trường hợp không khai báo về từ Cẩm Giàng – Hải Dương với địa phương 

(Phong Thổ: 02 người; Than Uyên: 01 người và Tân Uyên: 01 người), còn 230 

người đang ở ngoại tỉnh. 

Kết quả giám sát dịch bệnh chung trong ngày (chi tiết có phụ lục gửi kèm) 

 3. Nhiệm vụ trong thời gian tới  

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ 

đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 tỉnh.  

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ 

người nhập cảnh, đặc biệt là người nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới, cửa 

khẩu; tổ chức điều tra, truy vết người về từ vùng có dịch, người có tiếp xúc liên 

quan đến các ca bệnh COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế, nhất là người về 

từ tỉnh Hải Dương.  

- Các sở, ngành, địa phương tiếp tục nghiêm túc triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ khác để phòng chống dịch COVID-19 theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao, linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch bệnh của tỉnh. 

Trên đây là Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 21/02/2021 

của Sở Y tế./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Trưởng Ban chỉ đạo PCD COVID-19 

 tỉnh (để báo cáo); 

- Các đ/c Phó trưởng Ban chỉ đạo PCD 

 COVID-19 tỉnh (để báo cáo); 

- Các thành viên BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố;  

- Lưu: VT, NVY, CDC. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Bùi Tiến Thanh 



Phụ lục: KẾT QUẢ GIÁM SÁT DỊCH BỆNH 

(Phụ lục Kèm theo Báo cáo số     /BC-SYT, ngày 21/02/2021 của Sở Y tế tỉnh Lai Châu) 

TT Nội dung 

SỐ GIÁM SÁT TRONG NGÀY LŨY TÍCH ĐẾN THỜI ĐIỂM BÁO CÁO 

Số 

phát 

hiện 

trong 

ngày 

Số được đưa vào cách 

ly y tế 
Số 

được 

lấy 

mẫu 

xét 

nghiệm 

Tổng 

số 

người 

được 

phát 

hiện 

Số hiện đang  

cách ly y tế 

số 

hiện 

đang 

tự 

theo 

dõi 

sức 

khỏe  

Số 

được 

lấy 

mẫu 

xét 

nghiệm  

Kết quả xét nghiệm  

  

CSYT 

Tập 

trung 

Tại 

nhà/nơi 

lưu trú 

CSYT 
Tập 

trung 

Tại 

nhà/nơi 

lưu trú 

Dương 

tính 

Âm 

tính 

Đang 

chờ 

kết 

quả 

1 
 Số trường hợp xác định nhiễm 

Covid-19: 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
 Số trường hợp nghi nhiễm 

Covid-19 được phát hiện: 
0 0 0 0 0 12 4 0 0 0 12 0 12 0 

3 

Số các trường hợp tiếp xúc gần 

với ca COVID-19:  
0 0  0 0 0 5085 0 0 51 439  374 0 374 0 

 - Số F1 được phát hiện  0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 5 0 5 0 

 - Số F2 được phát hiện 0 0 0 0 0 369 0 0 50 0 369 0 369 0 

 - Số F3 được phát hiện 0 0 0 0 0 2751 0 0 0 439 0 0 0 0 

 - Số F4 được phát hiện 0 0 0 0 0 1.960 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

 Số công dân từ vùng dịch về 

địa bàn: 
22 0 13 9 34 2545  0 110 176  341 669 0  665  3 

 - Số công dân nhập cảnh từ 

Trung Quốc về  
2 0 1 1 1 475 0 22 33 0 253 0 251 1 

 - Số công dân nhập cảnh từ nước 

khác về:  
0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - Số công dân từ vùng dịch trong 

nước về tỉnh 
20 0 12 8 33 2.060 0 88 143 341 416 0 414 2 
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TT Nội dung 

SỐ GIÁM SÁT TRONG NGÀY LŨY TÍCH ĐẾN THỜI ĐIỂM BÁO CÁO 

Số 

phát 

hiện 

trong 

ngày 

Số được đưa vào cách 

ly y tế 
Số 

được 

lấy 

mẫu 

xét 

nghiệm 

Tổng 

số 

người 

được 

phát 

hiện 

Số hiện đang  

cách ly y tế 

số 

hiện 

đang 

tự 

theo 

dõi 

sức 

khỏe  

Số 

được 

lấy 

mẫu 

xét 

nghiệm  

Kết quả xét nghiệm  

  

CSYT 

Tập 

trung 

Tại 

nhà/nơi 

lưu trú 

CSYT 
Tập 

trung 

Tại 

nhà/nơi 

lưu trú 

Dương 

tính 

Âm 

tính 

Đang 

chờ 

kết 

quả 

Số người tiếp xúc với người về 

từ vùng dịch 
51 0 0 51 77 1.194 0 0 874 10 558 0 470 88 

5 

 Số công dân có dấu hiệu lâm 

sàng nghi ngờ nhưng yếu tố 

dịch tễ chưa rõ, được xét 

nghiệm sàng lọc 

3 3 0 0 3 39 1 0 0 0 39 0 38 1 

6 

 Tổng số người nước ngoài hiện đang lưu trú trên địa bàn: 62 

 - Người có quốc tịch Trung Quốc: 08 người 

 - Người có quốc tịch các nước khác: Lào: 45 người; Ấn Độ: 08 người và Philippine: 01 người 

7 

Tổng số công dân của địa phương đang ở nước ngoài: 3.274 

- Số công dân chưa về nước ở tại Trung Quốc: 3.105 

- Số công dân chưa về nước ở tại Quốc gia khác: 169 

8 Tình hình phát sinh khác (nếu có): Không 
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