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BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
(Tính đến 13h00, ngày 23/11/2021)
Thực hiện văn bản số 3938/CV-BCĐ ngày 22/5/2021 của BCĐ phòng,
chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện báo cáo hàng ngày của
BCĐ với BTV Tỉnh ủy về tình hình dịch bệnh Covid-19; văn bản số
4355/UBND-VX ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện
chế độ thông tin báo cáo phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; văn
bản số 8219/CV-BCĐ ngày 18/9/2021 của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19
tỉnh Vĩnh Phúc về việc duy trì chế độ họp Trung tâm chỉ huy PCDB Covid – 19
các cấp, điều chỉnh lịch trực TTCH phòng, chống dịch Covid – 19 tại văn bản
số 7712/CV – BCĐ. UBND huyện báo cáo tình hình công tác phòng, chống
dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn huyện Lập Thạch, cụ thể như sau:
1. Số trường hợp F0, F1, F2 phát sinh trong ngày:
1.1. Tổng số ca F0: Phát sinh trong ngày 01 trường hợp, cụ thể:
- Thông tin chung về ca bệnh: Bệnh nhân: Lê Thanh Thủy - Sinh ngày:
16/05/1972. Địa chỉ: Tây Hạ Nam – Bàn Giản - Lập Thạch- Vĩnh Phúc.
- Yếu tố dịch tễ:
+ Bệnh nhân là người tại địa phương trong vòng 14 ngày qua không đi đâu
ra khỏi địa bàn; đã được tiêm 02 mũi vắc xin phòng Covid - 19. Bệnh nhân sống
cùng nhà với vợ là Nguyễn Thị Lê – SN 1978 - công nhân (ở tổ Khâu giày)
Công ty Giày Lập Thạch; con trai là: Lê Hoài Sơn – SN 1998 làm công ty Băng
Du (làm ở bộ phận kho) tại Bá Hiến – huyện Bình Xuyên – tỉnh Vĩnh Phúc.
+ Chiều ngày 21/11/2021 bệnh nhân có các dấu hiệu như: sổ mũi, đau
đầu,…
+ Hàng ngày làm việc tại UBND xã Bàn Giản; vào buổi chiều ngày
22/11/2021 tại UBND xã có tổ chức lấy mẫu xét nghiệm test nhanh cho cán bộ
xã theo hướng dẫn định kỳ tầm soát 3 – 5%; sau khi Trạm Y tế xã lấy mẫu, phát
hiện nghi ngờ dương tính. Đến 21h00 cùng ngày phòng khám Melatec lấy mẫu
xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR;
+ Vào 02 giờ 30 phút ngày 23/11/2021, phòng khám thông báo ông Lê
Thanh Thủy dương tính với SARS – CoV – 2; riêng đối với vợ và con trai của
ông Thủy có kết quả PCR là âm tính.
Cộng dồn: 19 trường hợp. Cụ thể trong đó:
- Đã hoàn thành điều trị, cách ly cho 08 trường hợp;

- Đang điều trị cho 11 trường hợp.
1.2. Tổng số trường hợp F1, F2:
- Qua rà soát, bước đầu có 75 trường hợp F1 (xã Bàn Giản có 61 trường
hợp; thị trấn Lập Thạch 08 trường hợp; xã Xuân Hòa 05 trường hợp; xã Văn
Quán 01 trường hợp), cụ thể:
+ Cách ly tại nhà 22 trường hợp cách ly tại nhà (thị trấn Lập Thạch: 08
trường hợp; xã Xuân Hòa: 05 trường hợp; xã Bàn Giản 08 trường hợp; Văn
Quán 01 trường hợp).
+ Chuyển 22 trường hợp F1 lên khu cách ly tập trung tại trường THPT Thái
Hòa (cũ).
+ 31 trường hợp F1 đang được cách ly tập trung tại khu vực cách ly tập
trung đặc biệt tại Trụ sở UBND xã Bàn Giản.
- Qua rà soát có trên 300 trường hợp F2: Đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm
test nhanh cho gần 200 trường hợp, kết quả đều âm tính. Các trường hợp F2 còn
lại đang tiếp tục được các địa phương xét nghiệm.
2. Về việc cách ly tập trung tại trường THPT Thái Hòa: Phát sinh mới
trong ngày là 22 trường hợp. Đến nay có 69 trường hợp đang thực hiện cách ly
tập trung (phát sinh mới 22 trường hợp; giảm 02 trường hợp so với ngày
22/11/2021).
Số giường đã sử dụng: 69/464 giường; còn lại 395 giường chưa sử dụng.
3. Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà: Trong ngày phát sinh 08 trường hợp
chủ yếu về từ các khu vực cấp độ 1, 2 cụ thể: Có 06 trường hợp về từ thành phố
Hồ Chí Minh; 02 trường hợp về từ Phú Thọ và Hà Nội. Đến nay có 226 trường
hợp đang tiếp tục được theo dõi sức khỏe theo quy định.
4. Xe luồng xanh:
- Số xe luồng xanh địa phương quản lý đi ra ngoài tỉnh: 44 xe/101 xe (đều đi
đến các vùng xanh).
- Việc bố trí chỗ ở đảm bảo an toàn dịch bệnh cho lái xe luồng xanh: Các xã,
thị trấn đã dự phòng bố trí chỗ ở cho các lái xe khi cần thiết. Hiện nay các lái xe
đều lưu trú tại phòng riêng của gia đình và thực hiện nghiêm các biện pháp
phòng, chống dịch Covid – 19.
5. Tình hình ngăn chặn các trường hợp xâm nhập trái phép vào địa bàn
qua đường mòn, lối mở tại các điểm giao cao tốc Nội Bài, Lào Cai và các
địa điểm giáp ranh các tỉnh lân cận: Trong ngày, qua kiểm tra, rà soát và báo
cáo của các đơn vị thì trên địa bàn huyện chưa phát hiện ra trường hợp nào xâm
nhập trái phép vào địa bàn huyện.
6. Việc kiểm tra giám sát các Trung tâm chỉ huy cấp xã thực hiện nhiệm vụ:
- Trung tâm chỉ huy huyện thực hiện nghiêm chế độ họp giao ban với Trung
tâm chỉ huy cấp xã để nắm bắt, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc
của địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid- 19.

- Yêu cầu 100% các xã, thị trấn báo cáo tình hình dịch Covid – 19 phát sinh
trong ngày.
7. Một số nội dung khác:
7.1. Chỉ đạo các cấp, các ngành tuyên truyền, triển khai thực hiện Quyết định
số 3180/QĐ – UBND ngày 20/11/2021 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 18/CT –
CTUBND ngày 21/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.
7.2. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND xã Bàn Giản tập trung rà soát, truy
vết các trường hợp liên quan đến F0 phát sinh trong ngày 23/11/2021; Chuyển
F0 xuống bệnh viện dã chiến theo dõi và điều trị; tổ chức phun hóa chất khử
khuẩn tại khu vực nhà F0 và trụ sở UBND xã Bàn Giản. Quyết định thành lập
Khu vực cách ly tập trung đặc biệt tại Trụ sở UBND xã Bàn Giản (theo Quyết
định số 2896/QĐ – UBND ngày 23/11/2021 của UBND huyện Lập Thạch) bắt
đầu từ 04 giờ 00 ngày 23/11/2021.
7.3. Công tác tiêm phòng vắc xin Covid-19:
- Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện khẩn trương thực hiện việc tiêm vắc xin đợt
10/2021: Riêng trong tháng 11/2021, huyện Lập Thạch đã được tỉnh phân bổ
trên 34.500 liều vắc xin để triển khai tiêm mũi 2 cho các trường hợp trên địa
bàn. Kết quả:
+ Đã triển khai tiêm được 20.640 liều vắc xin;
+ Số chưa được tiêm: 13.860 liều vắc xin (trong đó có 2.960 liều cấp ngày
15/11/2021;10.900 liều vắc xin cấp ngày 19/11/2021); dự kiến sẽ triển khai tiêm
xong trong ngày 28/11/2021.
- Chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, tổng hợp các trường hợp công dân
từ 18 tuổi trở lên chưa được tiêm mũi 1 để tiếp tục triển khai tiêm trong thời
gian tới.
7.4 Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện nghiên cứu, đề xuất đầu tư, mua sắm các
trang thiết bị, vật tư y tế tại Cơ sở điều trị bệnh nhân Covid – 19 quy mô 120
giường bệnh và thí điểm triển khai đầu tư Trạm Y tế lưu động ở 03 xã, thị trấn
để sẵn sàng kích hoạt khi có yêu cầu.
7.5. Chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên
truyền cán bộ, người lao động, người dân tập trung cao độ đảm bảo an toàn
phòng dịch cá nhân, thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh
Covid-19, hạn chế có mặt tại nơi đông người, địa điểm công cộng (nhà hàng,
siêu thị, chợ…); tích cực tuyên truyền cho gia đình, người thân và những người
xung quanh thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19…
7.6. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường các biện pháp phòng chống
dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động vận tải trên địa bàn huyện, yêu cầu các đơn
vị kinh doanh vận tải có lái, phụ xe và người đi theo xe đường dài liên tỉnh phải
cam kết và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID19, trước khi tham gia vận chuyển phải khai báo với chính quyền địa phương
nơi cư trú, thường trú. Khi trở về tiếp tục khai báo hành trình thực hiện công
việc vận chuyển, yêu cầu thực hiện khai báo ngay theo quy định.

7.7. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày
01/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 quy định về việc
thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động
gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của cơ
quan chuyên môn cấp trên. Tổng số kinh phí đã thực hiện chi trả hỗ trợ cho các
đối tượng là 7.151.000.000 đồng.
7.8. Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường hiệu quả hoạt động
của các Tổ COVID cộng đồng; “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để
tuyên truyền, vận động, giám sát và phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm
tra việc thực hiện các quy định về PCDB COVID-19 đối với các cơ quan, tổ
chức và người dân trên địa bàn. Đồng thời điều tra nhân khẩu, tạm trú, tạm vắng
trên địa bàn phụ trách; giúp đỡ và vận động giúp đỡ các gia đình phải đi cách ly
tập trung và cách ly tại gia đình; phản ánh đến cơ quan chức năng những trường
hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch để xử lý kịp thời.
* Căn cứ trên tình hình thực tế của huyện và hướng dẫn của Bộ Y tế về
tiêu chí, phương pháp đánh giá, xác định cấp độ dịch huyện Lập Thạch và
18/20 xã, thị trấn thuộc cấp độ 1, tương ứng với vùng xanh, có nguy cơ thấp;
02 xã (xã Liễn Sơn, xã Bàn Giản) thuộc cấp độ 2.
Trên đây là Báo cáo nhanh của UBND huyện về tình hình công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn huyện Lập Thạch đến 13 giờ 00 ngày
23/11/2021. UBND huyện Lập Thạch trân trọng báo cáo./.
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