ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LẬP THẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 556 /BC-UBND

Lập Thạch, ngày 24 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
(Tính đến 13h00, ngày 24/11/2021)
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 03 trường hợp, cụ thể:
1.1.1. Ca bệnh Hà Thị Sinh: Sinh ngày 08/5/1973; số điện thoại 0362542310;
Địa chỉ xã Bàn Giản – huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc (là trường hợp tiếp
xúc gần với F0 Lê Thanh Thủy nên đã được đưa đi cách ly tập trung ngày
23/11/2021; tuy nhiên căn cứ vào kết quả điều tra dịch tễ thì bà Sinh mới là
nguồn lây cho ông Lê Thanh Thủy – Chủ tịch UBMTTQ xã Bàn Giản đã dương
tính ngày 23/11/2021. Lịch trình di chuyển từ ngày 18/11/2021 đến hết ngày
22/11/2021:
- Ngày 18/11/2021 từ Hà Nội về đến nhà vào lúc 06h00: Sáng ngày
18/11/2021 đi chơi quanh làng, chiều ngày 18/11/2021 có mua thuốc tại hiệu
thuốc Quân Hà - thôn Xuân Me – xã Bàn Giản và mua thuốc của con dâu ông
Quản Toán.
- Ngày 19/11/2021 và ngày 20/11/2021 có đi chơi vùng quanh làng.
- Sáng ngày 20/11/2021: Ông Thủy (trường hợp F0 được phát hiện ngày
23/11/2021) có lên nhà chơi có ngồi nói chuyện trực tiếp với ông Thủy.
Tối ngày 20/11/2021 bà Sinh sang nhà ông bà Hòa Nguyên chơi có tiếp xúc
với Bà Hòa chủ nhà, Bà Toán, Bà Lan Dân, Bà Hiền Ngọc, Bà Thúy Khánh,
Ông Nguyễn Văn Vị thôn Tây Thượng – Liên Hòa (thầy cúng).
- Sáng ngày 22/11/2021 đi cùng bà Trần Thị Hiển đến chợ thị trấn Lập
Thạch khoảng 2-3 tiếng.

- Ngoài ra có Ông Nguyễn Văn Phúc (Sơn) sinh năm 1958 có lên nhà Bà
Sinh chơi nhưng không nhớ chính xác thời gian. Bà Sinh đã được tiêm 2 mũi
vắc xin phòng Covid – 19 tại Hà Nội.
- Sáng ngày 23/11/2021 Bà Sinh được đi cách ly tập trung tại Thái Hòa do
tiếp xúc gần với ông Thủy; đến ngày 24/11/2021 bà Sinh có kết quả xét nghiệm
dương tính.
1.1.2. Ca bệnh Nguyễn Thị Thùy Trang: Sinh ngày 10/10/1997; Địa chỉ:
Thôn Phú Hậu Thượng, xã Sơn Đông, Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Nghề nghiệp:
Bán hàng tạp hóa tại gia đình. Lịch trình di chuyển:
- Sáng ngày 23/11/2021, bàị Trang cùng mẹ đẻ, em trai và bà ngoại thuê xe
tắc xi đi xuống Hà Nội khám bệnh tại Bệnh viện đa khoa Hồng Phát 219, đường
Lê Duẩn, Nguyễn Du, Hà Nội. Được test nhanh cho kết quả nghi ngờ dương
tính với SARS COV-2, sau đó được lấy mẫu làm xét nghiệm PCR rồi cho về.
Bà Trang cùng mẹ đẻ, em trai và bà ngoại về khai báo tại Trạm y tế xã Sơn
Đông vào lúc 13h30’ cùng ngày. Tiếp nhận khai báo từ các công dân trên, Trạm
y tế đã tham mưu cho BCĐ lấy mẫu làm test nhanh (mẫu đơn) cho các công dân
trên và 03 người sống cùng nhà với bà Trang cho kết quả bà Trang và 03 người
cùng nhà có kết quả dương tính với SARS CoV-2 và đã báo cáo BCĐ PCDB
Covid – 19 huyện, Trung tâm y tế huyện Lập Thạch và đã được lấy mẫu xét
nghiệm Covid – 19.
- Vào 6h30’sáng ngày 24/11/2021 bà Trang có kết quả PCR dương tính với
SARS CoV-2. Bà Trang đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin Astrazeneca (mũi 2 được
tiêm vào ngày 16/11 tại Trạm y tế xã Sơn Đông).
1.1.3. Ca bệnh: Trần Hải Đăng: Sinh ngày 16/11/2018 (là con trai của bà
Trang). Nghề nghiệp: Là học sinh lớp 3 tuổi A3 trường Mầm non Sơn Đông
(lớp học gồm có 30 học sinh và 02 giáo viên).
Cộng dồn: 22 trường hợp. Cụ thể trong đó:
- Đã hoàn thành điều trị, cách ly cho 08 trường hợp;
- Đang điều trị cho 14 trường hợp.
1.2. Tổng số trường hợp F1, F2:
- Qua rà soát, bước đầu có 102 trường hợp F1 (xã Bàn Giản có 13 trường
hợp; xã Sơn Đông có 87 trường hợp; xã Triệu Đề có 02 trường hợp, trong đó có
01 trường hợp liên quan F0 ở xã Sơn Đông, 01 trường hợp liên quan đến F0 Hà
Nội), cụ thể:
+ Cách ly tập trung cho 48 trường hợp F1 lên khu cách ly tập trung tại
trường THPT Thái Hòa (cũ), trong đó xã Bàn Giản có 06 trường hợp; xã Sơn
Đông có 40 trường hợp; xã Triệu Đề có 02 trường hợp.
+ Cách ly tại nhà 54 trường hợp cách ly tại nhà (xã Bàn Giản có 07 trường
hợp; xã Sơn Đông có 47 trường hợp).

- Qua rà soát có trên 200 trường hợp F2: Đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm
test nhanh tầm soát cho một số trường hợp F2, kết quả đều âm tính.
2. Về việc cách ly tập trung tại trường THPT Thái Hòa: Phát sinh mới
trong ngày là 48 trường hợp. Đến nay có 114 trường hợp đang thực hiện cách ly
tập trung (phát sinh mới 48 trường hợp; có 04 trường hợp hết thời gian cách ly
tập trung; 01 trường hợp F0 chuyển bệnh viện dã chiến tỉnh).
Số giường đã sử dụng: 114/464 giường; còn lại 350 giường chưa sử dụng.
3. Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà: Trong ngày phát sinh 09 trường hợp
chủ yếu về từ các khu vực cấp độ 1, 2 cụ thể: Có 03 trường hợp về từ thành phố
Hồ Chí Minh; 01 trường hợp về từ tỉnh Bình Dương; 5 trường hợp về từ Phú
Thọ, Bắc Ninh và huyện Vĩnh Tường. Đến nay có 235 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: 42 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. Tập trung chỉ đạo các trường hợp liên quan đến các ca bệnh ở xã Bàn
Giản, xã Sơn Đông:
- Chuyển 03 trường hợp F0 xuống bệnh viện dã chiến theo dõi và điều trị. Tổ
chức phun hóa chất khử khuẩn tại khu vực nhà F0.
- Thành lập Tổ công tác đặc biệt để tiến hành chỉ đạo, kiểm tra công tác
PCDB ở xã Sơn Đông và Bàn Giản (02 Tổ do Phó chủ tịch HĐND huyện, Phó

Chủ tịch UBND huyện làm Tổ trưởng; các thành viên của Tổ là các cơ quan
Công an huyện và Trung tâm Y tế huyện).
- Tổ chức họp BCĐ PCDB Covid – 19 huyện: Tại Hội nghị Trưởng Ban chỉ
đạo đã chỉ đạo một số nội dung trọng tâm, cấp bách trong công tác PCDB Covid
– 19 trên địa bàn huyện; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị theo
chức năng được phân công (có thông báo kết luận hội nghị).
- Quyết định phong tỏa tạm thời toàn bộ thôn Phú Hậu Thượng và thành lập
04 chốt hướng dẫn phòng, chống dịch.
- Chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục khẩn trương truy vết, rà soát tất cả các
trường hợp có liên quan đến các F1, F2; thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc
SARS-CoV-2 theo quy định; báo cáo kết quả rà soát về UBND huyện (nếu có
trường hợp phát sinh, liên quan).
- Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện để xét nghiệm cho tất cả những trường
hợp liên quan, có nguy cơ lây nhiễm Covid – 19 trên địa bàn huyện.
7.3. Công tác tiêm phòng vắc xin Covid-19: Tiếp tục được chỉ đạo, triển khai
thực hiện theo kế hoạch; đảm bảo công tác PCDB Covid – 19 trên địa bàn
huyện.
7.4 Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện nghiên cứu, đề xuất 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;
01 xã (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
24/11/2021. UBND huyện Lập Thạch trân trọng báo cáo./.
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