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Lập Thạch, ngày 14 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
(đến 13h00, ngày 14/7/2021)
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. UBND huyện báo cáo tình hình
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid– 19 trên địa bàn huyện Lập Thạch, cụ thể
như sau:
I. Thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh
1. Tổng số ca mắc covid-19 (F0): 05 ca, cụ thể:
+ Bệnh nhân Nguyễn Văn Hạnh – Nam – 57 tuổi - thôn Sau Ga – xã Tử Du –
huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc (là F1 của bệnh nhân Nguyễn Thị Hương).
+ Bệnh nhân Lê Thị Lý – Nữ - 57 tuổi (là F1 của bệnh nhân Nguyễn Thị
Hương- thôn Sau Ga – xã Tử Du – huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc.
+ Bệnh nhân Nguyễn Phi Yến – Nữ- 01 tuổi – Thôn Sau Ga - xã Tử Du –
Lập Thạch – Vĩnh Phúc (là F1 của bệnh nhân Lê Thị Lý).
+ Bệnh nhân Nguyễn Thị Minh Anh – Nữ - 11 tuổi – Thôn Sau Ga - xã Tử
Du – Lập Thạch – Vĩnh Phúc (là F1 của bệnh nhân Nguyễn Thị Hương).
+ Bệnh nhân Trần Thị Hảo – Nữ - 29 tuổi - Thôn Sau Ga - xã Tử Du – Lập
Thạch – Vĩnh Phúc (là F1 của bệnh nhân Lê Thị Lý).
2. Tổng số ca F1, F2, F3:
- Số trường hợp tiếp xúc vòng 1 (F1): 02 trường hợp.
- Số trường hợp tiếp xúc vòng 2 (F2): 33 trường hợp (tăng 19 trường hợp so với
ngày 13/7/2021).
- Số trường hợp tiếp xúc vòng 3 (F3): 0 trường hợp.
- Số người về từ vùng có dịch cách ly tập trung: 04 trường hợp.
- Số người về từ vùng có dịch hiện cách ly tại nhà: 47 trường hợp (giảm 07
trường hợp so với ngày 13/7/2021).

- Số trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm: 6.411 mẫu (Kết quả: 05 dương
tính: âm tính: 6.401 mẫu, chờ kết quả 05 mẫu).
- Số trường hợp là người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện
đã được lấy mẫu xét nghiệm (bằng nguồn kinh phí của doanh nghiệp): 10.830 mẫu,
trong đó: đã có kết quả âm tính: 10.830 mẫu.
II. Công tác đảm bảo: Các khu cách ly y tế tập trung
- Số trường hợp F1 của huyện đang thực hiện cách ly y tế tại Trường quân sự
tỉnh Vĩnh Phúc. 02 trường hợp.
- Số trường hợp đi về địa phương từ vùng dịch hiện đang cách ly y tế tập
trung tại trường quân sự tỉnh Vĩnh Phúc: 04 trường hợp.
- Tình hình sử dụng giường bệnh tại các khu cách ly tập trung:
+ Khu: Thái Hòa; Tổng số giường: 400; số giường đã sử dụng 0; số
giường còn lại: 400
+ Khu: Đa khoa Bắc Bình; Tổng số giường: 40; Số giường đã sử dụng: 0;
số giường còn lại: 40 giường.
+ Khu dự phòng- TTYT; Tổng số giường: 10; số giường đã sử dụng: 0; số
giường còn lại: 10 giường.
III. Việc thực hiện các nhiệm vụ BTV Tỉnh ủy giao:
1. Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung cao độ rà soát và có danh sách
của từng gia đình có người thân đi làm việc, công tác tại các tỉnh, các vùng có dịch;
yêu cầu thông báo người thân ở lại địa phương đó, hạn chế tối đa việc đi/về huyện
đến khi dịch bệnh được khống chế.
Kết quả: Tính đến 13 giờ 00 ngày 14/7/2021, qua tổng hợp trên địa bàn
huyện có 2.747 các trường hợp công dân của huyện đang làm việc, công tác tại các
vùng có dịch. Trong đó:
- Thành phố Hồ Chí Minh 627 trường hợp.
- Bình Dương 176 trường hợp.
- Đồng Nai: 53 trường hợp.
- Hà Nội: 1.300 trường hợp
- Bắc Ninh: 177 trường hợp.
- Bắc Giang: 62 trường hợp.
- Các tỉnh khác: 405 trường hợp.
2. Thực hiện văn bản số 332 –TB/TU ngày 12/7/2021 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
về việc thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về triển khai các giải pháp cấp
bách phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo các
cấp, các ngành “Quản lý chặt chẽ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động,
yêu cầu chỉ được đi đến vùng có dịch khi thực sự cần thiết và phải báo cáo, không

có nhiệm vụ thì không đi ra tỉnh ngoài”. Đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng
ngành, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo và chịu trách
nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại các địa bàn, lĩnh vực phụ trách.
3. UBND huyện yêu cầu các đồng chí Thành viên BCĐ cấp huyện; các Đoàn
kiểm tra của huyện (theo Quyết định 766/QĐ – UBND ngày 4/5/2021 của UBND
huyện; Quyết định số 979/QĐ – UBND ngày 25/5/2021 về việc kiện toàn Tổ công
tác kiểm tra việc phòng, chống dịch Covid – 19 đối với các công ty, doanh nghiệp
trên địa bàn huyện): Chủ động thực hiện kiểm tra công tác phòng, chống dịch của
các xã, thị trấn, các doanh nghiệp trên địa bàn theo nhiệm vụ đã được phân công.
Đến nay các Đoàn và các thành viên đang tiến hành kiểm tra ở một số địa phương
theo yêu cầu.
4. UBND huyện thường xuyên chỉ đạo UBND các xã, thị trấn hướng dẫn
189/189 Tổ phòng chống Covid-19 của các thôn, tổ dân phố = 1.746 thành viên
thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong ngày 14/7/2021, các Tổ Covid cộng
đồng đã tiếp tục rà soát các trường hợp có con em, người thân ở các vùng dịch,
tuyên truyền thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch ở các thôn dân cư,…
5. Phối hợp với Công ty TNHH MTV Giày Lập Thạch thực hiện các giải
pháp phòng, chống dịch: Đến nay Công ty đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện
thực hiện việc test nhanh Covid cho một số trường hợp có nguy cơ mắc Covid – 19,
kết quả 250/250 công nhân có kết quả âm tính.
6. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ khác trong công tác phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND, BCĐ tỉnh.
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 14 giờ 00 ngày
14/7/2021. UBND huyện Lập Thạch trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- Sở Y tế (b/c)
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- Các phòng CM, ĐVSN huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Dũng

