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SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /BC-SYT Lai Châu, ngày      tháng 3 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 

báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 03/3/2021, cụ thể: 

1. Các biện pháp đã triển khai trong ngày 

- 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.  

- Các sở, ngành, địa phương 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. 

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

cáo theo quy định. 

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác để phòng chống dịch COVID-19 

theo quy định. 

2. Kết quả giám sát dịch bệnh (chi tiết có phụ lục gửi kèm) 

3. Những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới 

- Triển khai thực hiện Thông báo số 16/TB-UBND, ngày 02/3/2021 của 

UBND tỉnh Lai Châu về Kết luận của đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch 

thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng chống 

dịch Covid-19. Trong đó tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

+ Tiếp tục rà soát, thúc đẩy đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, 

trong đó quán triệt tinh thần chủ động, tích cực, không chủ quan, lơ là, thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. 

+ Chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm yêu cầu 5K (trước hết là đeo khẩu 

trang, trong đó tăng cường sử dụng khẩu trang vải), không tụ tập đông người; 

thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại công sở, cơ quan, nhà 

máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ… Xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm theo quy định, nhất là các trường hợp che giấu, khai báo không kịp 

thời, không trung thực; trốn tránh cách ly y tế… 

+ Sở Y tế theo dõi sát diễn biến tình hình dịch Covid-19; chủ động, kịp 

thời tham mưu áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với mức độ 

Kính gửi:    

- Tỉnh ủy; 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh. 
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nguy cơ, không “ngăn sông, cấm chợ”. Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, 

phối hợp với Sở Tài chính tham mưu trình cấp có thẩm quyền đảm bảo kinh phí 

và xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 cho các đối tượng ưu tiên 

theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ. 

+ Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn, báo chí và UBND 

các huyện, thành phố tiếp tục thông tin, truyền thông về tình hình và các biện 

pháp phòng, chống dịch nhất là thực hiện yêu cầu 5K, khuyến cáo chủ động khai 

báo y tế kịp thời, trung thực..., đưa tin chính xác, hỗ trợ công tác phòng, chống 

dịch và không gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong Nhân dân. 

+ Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ 

đạo thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch tại trường học, cơ sở giáo 

dục khi học sinh đến trường, bảo đảm an toàn. 

+ Sở Giao thông vận tải tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo thực hiện 

nghiêm công tác phòng, chống dịch đối với các nhà xe, bến xe, đơn vị kinh 

doanh vận tải hành khách theo hướng dẫn của cơ quan y tế; xử lý nghiêm các vi 

phạm theo quy định. 

+ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố tiếp tục 

thực hiện nghiêm quy trình, quy định cách ly tập trung, ngăn ngừa có hiệu quả 

việc lây nhiễm trong các cơ sở cách ly tập trung. 

+ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, các lực lượng chức năng và UBND 

các huyện biên giới tăng cường chỉ đạo quản lý, kiểm soát chặt chẽ đường biên 

giới, ngăn chặn và xử lý kịp thời hoạt động nhập cảnh trái phép. 

+ Các địa phương, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, thống kê, quản 

lý chặt chẽ người lao động ở nước ngoài; các trường hợp chuyên gia, người 

nước ngoài cách ly tại khách sạn, cơ sở lưu trú, các trường hợp cách ly tại gia 

đình; người có yếu tố dịch tễ, đặc biệt là các trường hợp đi và về từ Hải Dương 

để có biện pháp xử lý kịp thời, đúng quy định. 

+ Các Chốt Kiểm dịch Covid-19 liên ngành thực hiện nghiêm công tác 

kiểm soát người và phương tiện ra, vào địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện người có 

yếu tố dịch tễ, chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị để áp dụng các 

biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo theo quy định. 

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

cáo theo quy định. 

- Tiếp tục nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định. 

Trên đây là Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 03/3/2021 của 

Sở Y tế./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các Đ/C Trưởng, Phó BCĐ.PCD  

COVID-19 tỉnh (báo cáo); 

- Thành viên BCĐ.PCD.COVID-19 tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố;  

- Trang thông tin của Sở Y tế; 

- 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 03/3/2021 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 1 0 0 0 12 0 12 0 

3 

Số các trường hợp tiếp xúc gần 

với ca COVID-19:  
0 0  0 0 0 5.085 0 0 1 280  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 0 0 369 0 369 0 

 - Số F3 được phát hiện 0 0 0 0 0 2.751 0 0 0 280 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: 
3 0 3 0 5 2.615 0 59 62 323 763 0  759 4 

 - Số công dân nhập cảnh từ 

Trung Quốc về  
3 0 3 0 0 502 0 31 13 0 275 0 273 2 

 - 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 
0 0 0 0 5 2.103 0 28 49 323 488 0 486 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 
1 0 0 1 0 1.492 0 0 112 9 700 0 700 0 

5 

 Số công dân có dấu hiệu lâm 

sàng nghi ngờ nhưng yếu tố 

dịch tễ chưa rõ, được xét 

nghiệm sàng lọc 

0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 49 0 49 0 

6 

 Tổng số người nước ngoài hiện đang lưu trú trên địa bàn: 66 

 - Người có quốc tịch Trung Quốc: 12 người 

 - Người có quốc tịch các nước khác: Lào: 45 người; Ấn Độ: 06 người, Philippine: 01 người,  Australia: 01 người và Maroc: 01 người 

7 

Tổng số công dân của địa phương đang ở nước ngoài: 3.260 

- Số công dân chưa về nước ở tại Trung Quốc: 3.093 

- Số công dân chưa về nước ở tại Quốc gia khác: 167 

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



 


		2021-03-03T11:12:48+0700


		2021-03-03T11:35:57+0700


		2021-03-03T11:35:41+0700


		2021-03-03T11:35:41+0700


		2021-03-03T11:36:32+0700




