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BÁO CÁO NHANH 

Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

 (tính đến 15 giờ 00, ngày 20 tháng 5 năm 2021) 

 

I. Công tác chỉ đạo 

Tiếp tục thực hiện Điện của Thường trực Ban bí thư về tiếp tục tăng 

cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Văn bản số 213-CV/TU của 

Tỉnh Ủy Lạng sơn về việc đề nghị thực hiện chế độ báo cáo về công tác bầu cử 

và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Văn bản số 212-CV/TU của Tỉnh 

Ủy Lạng Sơn về việc tiếp tục quán triệt và tăng cường các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh báo cáo 

như sau: 

1. Ban hành văn bản chỉ đạo 

- UBND tỉnh ban hành: Văn bản V/v thực hiện kết luận của Phó Thủ 

tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Thông báo số 110/TB-VPCP ngày 18/5/2021; 

- Sở Y tế ban hành: Văn bản V/v tăng cường quản lý lao động  nước ngoài 

làm việc trên địa bàn;  V/v báo cáo bổ sung thực trạng và nhu cầu dự kiến trang 

thiết bị, vật tư, hóa chất trong công tác dự phòng PCD Covid-19; 

- Sở Tài chính Dự thảo Công văn của UBND tỉnh về nguồn kinh phí, cơ 

chế mua sắm trong điều kiện có dịch bệnh Covid-19; 

 - Sở Giáo dục và Đào tạo: Công văn về việc hướng dẫn công tác tuyển 

sinh trực tuyến đầu các cấp học MN, TH, THCS năm học 2021-2022. 

- UBND các huyện, thành phố ban hành Công văn rà soát, quản lý lao 

động làm việc tại các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh trở về địa 

phương; Huyện Chi Lăng ban hành Văn bản về việc triển khai các nhiệm vụ cấp 

bách phòng, chống dịch Covid-19 và Quyết định về thành lập các khu cách ly 

tập trung y tế. 

* Công tác kiểm tra, giám sát và chế độ họp BCĐ 

 Sở Y tế tổ chức họp trực tuyến đảm bảo y tế trong bầu cử Đại biểu Quốc 

hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

*Tính từ ngày 02/5/2021 đến nay, Tỉnh Ủy đã ban hành 03 văn bản chỉ 

đạo về công tác PCD; UBND tỉnh ban hành 18 văn bản chỉ đạo công tác phòng 

chống dịch và liên quan đến đảm bảo y tế, phòng chống dịch trong bầu cử và 

chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT; Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 tỉnh ban hành 

05 văn bản; Sở Y tế ban hành 52 văn bản chỉ đạo về công tác PCD và liên quan 

đến phòng chống dịch trong bầu cử.... 

 2. Công tác tuyên truyền 
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Sở Thông tin Truyền thông đăng tải hơn 18 tin, bài tuyên truyền trên tất cả 

các  website do Sở vận  hành, bao gồm: Trang thông tin điện tử tổng hợp 

www.tintuclangson.vn, stttt.langson.gov.vn và fanpage LangsonNews. 

Báo Lạng Sơn, trong ngày đã đưa 10 tin, bài kèm ảnh trên báo in (cộng 

dồn từ đầu tháng 5/2021 đến nay đã đưa 41 tin bài và ảnh); thường xuyên khai 

thác thông tin từ Trung ương và báo đài địa phương đưa thông tin trên báo điện 

tử (trung bình 02 tin bài/ngày). 

Các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường thời lượng và hình thức truyền 

thông, đặc biệt là hệ thống loa truyền thanh các xã phường/thị trấn, xe tuyên 

truyền lưu động trên các tuyến phố, khu dân cư…. 

3. Công tác phòng, chống dịch 

3.1. Thông tin các trường hợp F0, F1, F2: 

Tính đến 15h00 ngày 20/5/2021, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 23 F0, 1.885 

F1, 13.523F2, liên quan đến các ổ dịch, cụ thể:  

* 23 F0: trong đó 09 trường hợp đã chuyển Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới 

Trung Ương cơ sở 2 điều trị, hiện tại 13 trường hợp điều trị tại Trung tâm y tế 

huyện Hữu Lũng, 01 trường hợp điều trị tại Trung tâm y tế huyện Chi Lăng, tình 

trạng sức khỏe ổn định chưa có diễn diến bất thường. Quản lý tại các địa bàn 

như sau: 

+ Huyện Hữu Lũng 19F0: {xã Hòa Thắng 08ca; xã Hồ Sơn 02ca; xã 

Minh Hòa 08ca; xã Minh Sơn 01ca; đã chuyển Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung 

Ương cơ sở Đông Anh 07 trường hợp (Minh Hòa 4, Hòa Thắng 3)};  

+ Huyện Chi Lăng 02F0: (thị trấn Chi Lăng: 02ca, 01ca điều trị tại TTYT 

Hữu Lũng, 01 ca điều trị tại TTYT Chi Lăng); 

+ Bệnh viện Phổi/Văn Lãng: 01 (đã chuyển); 

+ Huyện Tràng Định: 01 (đã chuyển). 

* 1.885 F1, trong đó: Thành phố(89), Cao Lộc(157), Lộc Bình(174), Văn 

Lãng(128), Tràng Định(45), Đình Lập(10), Văn Quan(148), Bình Gia(98), Bắc 

Sơn(49), Chi Lăng(230), Hữu Lũng(757). 

 Tổng số đã lấy mẫu xét nghiệm (PCR):  

Lần 1: 1.835, kết quả: Âm tính: 1.587, chờ kết quả: 248; 

    Lần 2: 152, âm tính 126, chờ  kết quả: 26; 

    Lần 3:19, âm tính 19; 

    Lần 4: 09, âm tính 09; 

* Tổng số 13.523 F2, hiện đang quản lý y tế tại các địa phương: Bệnh 

viên Phổi (349), Thành phố(843), Cao Lộc(666), Lộc Bình(1.024), Văn 

Lãng(1.552), Tràng Định(837), Đình Lập(195), Văn Quan(2.704), Bình 

Gia(495), Bắc Sơn(412), Chi Lăng(816), Hữu Lũng(3.630).  

Đã lấy mẫu: Lần 1(PCR): 3.556, kết quả: Âm tính: 3.445, chờ: 111. 

* Quản lý các trường hợp F1,F2 như sau: 

a) Huyện Hữu Lũng: 
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+ 757F1 trong đó có 37 F1 ở cùng nhà với F0, số F1 cách ly tại TTYT 

huyện Hữu Lũng(8);Trụ sở UBND xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng(115);  trường 

PTDTNT huyện Hữu Lũng(202); Trung tâm GDTX 2 (158); trường CĐ Nông 

Lâm Đông Bắc(274); XN lần 01: 757, âm tính: 594, chờ kết quả:163, XN lần 

02: 04, âm tính: 04; 

+ 3.630F2 theo dõi và cách ly tại nhà, XN lần 01: 217, âm tính: 217. 

b) Huyện Chi Lăng:  

+ 230F1 trong đó có 05 F1 ở cùng nhà với F0; cách ly tại TTYT huyện 

Chi Lăng(01); Khu cách ly tập trung Y tế huyện Chi Lăng (trạm liên hợp Than 

Muội)(229); Xét nghiệm lần 01: 180 mẫu, âm tính: 180; 

+ 816F2 theo dõi và cách ly tại nhà, XN lần 01: 32, âm tính: 32 . 

c) Huyện Tràng Định: 

+ 45F1 trong đó có 03 F1 ở cùng nhà với F0; cách ly tại TTYT huyện 

Tràng Định(45), Xét nghiệm lần 01: 45, âm tính: 45; 

+ 837F2 theo dõi và cách ly tại nhà; xét nghiệm lần 01: 656, âm tính: 656. 

d) Huyện Văn Lãng: 

+ 128F1 trong đó có 02 F1 ở cùng nhà với F0, cách ly tại TTYT huyện 

Văn Lãng(20); Trường PTDTNT huyện Văn Lãng(108), XN lần 01: 128, âm 

tính: 128, XN lần 02: 03, âm tính: 03, XN lần 03: 03, âm tính: 03; 

+ 1.552F2 theo dõi và cách ly tại nhà, XN lần 01: 246, âm tính: 246. 

e) Huyện Cao Lộc: 

+ 157F1, cách ly tại PKĐK ĐĐ (50); BVYHCT(94); trung tâm dạy nghề 

và hỗ trợ nông dân, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc(2),11F1 trong 1 gia đình, 

cách ly tại nhà có giám sát của cán bộ Y tế (Trường hợp gia đình đặc biệt có 

người già và trẻ bại não), BCĐ xã ra quyết định cách ly tại nhà có phân công các 

thành viên BCĐ giám sát và theo dõi y tế tực tiếp, XN lần 01: 157, âm tính: 154, 

chờ kết quả: 03; 

+ 666F2 theo dõi và cách ly tại nhà, XN lần 01: 604, âm tính: 526, chờ kết 

quả: 78. 

f) Huyện Lộc Bình: 

+ 174F1, cách ly tại TTYT huyện Lộc Bình (12); Trường PTDTNT huyện 

Lộc Bình(162) , XN lần 01: 174,  âm tính: 128, chờ kết quả: 46; 

+ 908F2 theo dõi và cách ly tại nhà, XN lần 01: 197, âm tính: 196, chờ kết 

quả: 01. 

g) Thành phố Lạng Sơn:  

+ 89F1, cách ly tại BVĐK(38); BVYHCT(31); BV Phổi(10), 10F1 cách 

ly tại nhà có giám sát của cán bộ Y tế (địa bàn chưa sắp xếp được khu cách ly 

tập trung), BCĐ xã ra quyết định cách ly tại nhà có phân công các thành viên 

BCĐ giám sát và theo dõi y tế tực tiếp, XN lần 01: 89, âm tính: 53, chờ kết quả: 

36; 
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+ 1.452F2 theo dõi và cách ly tại nhà, XN lần 01: 709, âm tính: 572, chờ 

kết quả: 137. 

h) Huyện Văn Quan: 

+ 148F1, cách ly tại TTYT huyện Văn Quan (50); Trường PTDTNT 

huyện Văn Quan(98), XN lần 01: 148, âm tính: 148; 

+ 2.118F2, theo dõi và cách ly tại nhà, XN lần 01: 284, âm tính 239, chờ 

kết quả: 45. 

i) Huyện Đình Lập: 

+ 10F1, cách ly tại TTYT huyện Đình Lập (10), XN lần 01: 10, âm tính: 

10, XN lần 02 : 01, âm tính: 01; 

+ 195 F2 theo dõi và cách ly tại nhà, XN lần 01: 169, âm tính: 159, chờ 

kết quả: 10. 

j) Huyện Bắc Sơn: 

+ 49F1, cách ly tại trường PTDTNT huyện Bắc Sơn(49), XN lần 01: 49, 

âm tính: 49; 

+ 406F2, theo dõi và cách ly tại nhà, XN lần 01: 70, âm tính: 70. 

k) Huyện Bình Gia: 

+ 98F1, cách ly tại TTYT huyện Bình Gia (02); Trường PTDTNT huyện 

Bình Gia(96), XN lần 01: 98, âm tính: 98; 

+ 495F2 theo dõi và cách ly tại nhà, XN lần 01: 39, âm tính: 32, chờ kết 

quả: 07. 

3.2. Công tác phòng chống dịch tại huyện Hữu Lũng, Tràng Định, 

Chi Lăng:  

a) Tại huyện Hữu Lũng:  

- Tiếp tục tổ chức khoanh vùng, cách ly xã hội đối với xã Minh Hòa; 

Phong tỏa 03 Cụm dân cư có ca bệnh COVID-19. 

- Tiếp tục tăng cường lực lượng cho 14 chốt kiểm dịch (trong đó 01 chốt 

kiểm dịch y tế liên ngành do tỉnh thành lập).  

- Thành lập các đội điều trị tại các khu cách ly tập trung, 02 đội điều trị 

bệnh nhân tại khoa Truyền nhiễm Trung tâm Y tế huyện; thành lập đội thu gom, 

xử lý rác thải tại các khu cách ly tập trung. 

- Duy trì 04 khu vực cách ly tập trung và tiếp tục thực hiện truy vết các 

trường hợp có liên quan đến ca bệnh nhiễm SARS-CoV2 trên địa bàn huyện; 

nhất là các trường hợp là công nhân làm việc tại các KCN. 

b) Tại huyện Tràng Định:  

+ Tiếp tục duy trì 02 Chốt kiểm dịch y tế liên ngành phòng, chống dịch 

COVID-19; các Tổ chốt chặn, kiểm dịch y tế, tổ hậu cần, tổ xử lý thu gom rác 

thải, tổ tuyên truyền và giám sát tại khu vực cách ly đang thực hiện nhiệm vụ tại 

các chốt chặn và khu vực cách ly.  
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+ Triển khai công tác thực hiện khu cách ly tập trung phòng, chống 

COVID-19 huyện tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú -THCS-THPT huyện 

Tràng Định.  

c) Tại huyện Chi Lăng: 

- Tiếp tục bố trí nhân lực cho các Tổ tham gia hoạt động khoanh vùng, 

cách ly Cụm dân cư thôn Trung Thịnh, thị trấn Chi Lăng,  

- Thành lập khu cách ly tập trung y tế tại Trung tâm Nông sản huyện Chi 

Lăng và Trường PTDT Nội trú-THCS huyện Chi Lăng; Trụ sở Ban chỉ huy 

Quân sự cũ. 

- Thành lập thành lập 02 Chốt chặn tại Cụm dân cư liên quan đến ca bệnh. 

3.3. Công tác rà soát lao động Lạng Sơn làm việc các khu công nghiệp 

tại tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh.  

UBND các huyện, thành phố đã khẩn trương rà soát, danh sách người lao 

động làm việc các khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh theo 

Công văn số 627/UBND-KGVX ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

Trong tổng số 20.148 lao động Lạng Sơn được Sở Lao động -Thương binh và 

Xã hội tỉnh Bắc Giang cung cấp. Các đơn vị đã rà soát được tổng số 19.901 

trường hợp trong đó có 5.785 người có mặt tại địa phương và 12.683 trường hợp 

chưa trở về địa phương. Số lao động có mặt tại địa bàn như sau: 

Hữu Lũng(4.345), Chi Lăng(403), Lộc Bình(216), Đình Lập(08), Cao Lộc 

(144), Tràng Định(98), Văn Lãng(45), Bắc Sơn(347), Bình Gia(56), Văn 

Quan(123). 

3.4.Triển khai đảm bảo y tế cho công tác bầu cử  

- Tại Huyện Tràng Định, trong ngày đã lấy được 412 mẫu (cộng dồn 

1.249mẫu/ tổng số 1.249 người phục vụ bầu cử  (100%), đã hoàn thành việc lấy 

mẫu người phục vụ bầu cử  theo Kế hoạch. 

- Tại Thành phố Lạng Sơn: tại thời điểm báo cáo đã lấy được 680/1.039 

số người phục vụ bầu cử (65,4%) (dự kiến hoàn thành trong ngày 20/5/2021). 

- Tại huyện Hữu Lũng, trong ngày đã lấy được 607 mẫu (cộng dồn 2.574/ 

tổng số 2.574 người phục vụ bầu cử (100%), đã hoàn thành việc lấy mẫu người 

phục vụ bầu cử  theo Kế hoạch. 

- Tại huyện Chi Lăng: đã lấy được 267 mẫu/ tổng số 1.523 người phục vụ 

bầu cử (17%). 

3.5. Công tác xét nghiệm:  

+ Xét nghiệm bằng kỹ thuật Real-time RT –PCR tại bệnh viện Đa khoa tỉnh, 

tổng số mẫu xét nghiệm trong ngày: 3.118, âm tính: 2.833,  dương tính: 01( 01 

công dân đang điều trị tại TTYT Chi Lăng) 

(bao gồm: Xét nghiệm  cho lái xe: 138, khu CLTT: 23, CLKS: 72, sàng lọc 

cộng đồng: 2.885 ) 

+ Test nhanh xét nghiệm kháng nguyên cho các đối tượng trong các khu 

cách ly tập trung: 
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Tại huyện Hữu Lũng:682 mẫu (cộng dồn 1.702 mẫu). 

    Tại bệnh viện đa khoa tỉnh: (cộng dồn 70 mẫu). 

3.6. Tình hình cách ly:  

- Hiện đang cách ly tại cơ sở  y tế: 1.154 người, trong đó: BVĐK: 52, 

BVYTCT: 108, BV Phổi: 10, TTYT Bắc Sơn: 36, TTYT Bình Gia: 02, TTYT Văn 

Lãng: 102, TTYT Hữu Lũng: 315, TTYT Tràng Định: 45, TTYT Cao Lộc: 05, 

TTYT Lộc Bình: 129, PKĐK ĐĐ: 45, TTYT Đình Lập: 10, TTYT Văn Quan: 128, 

TTYT Chi Lăng: 156. 

- Cách ly tại khu Quân sự (cộng dồn 16.220 người): Hiện có 215 người đang 

cách ly (Khu vực 2-Trung đoàn 123: 112 người, Khu vực 3-Trung đoàn 123: 103 

người) 15.923 người đã hoàn thành cách ly. 

- Cách ly tại khách sạn (cộng dồn 13.324 người): Hiện có 164 chuyên gia 

Trung Quốc đang cách ly tại 17 khách sạn, 01 khách sạn đã hết khách cách ly (tổng 

số nhập cảnh: 56.284 người), 13.115 người đã hoàn thành cách ly. 

4. Công tác phối hợp 

- Các đồn biên phòng tổ chức, phối hợp với các lực lượng tuần tra, kiểm 

soát, chốt chặn trên biên giới; tiếp tục duy trì 156 lán, chốt cố định và tổ cơ động, 

và 13 lán để cách ly. Phát hiện, thu dung và bàn giao 01 lần/02 trường hợp công 

dân Việt Nam xuất nhập cảnh  trái phép và đưa về cách ly theo quy định. 

05 Chốt Kiểm dịch ra vào cửa khẩu, kiểm soát chặt chẽ các chốt kiểm 

dịch ra vào biên giới và thực hiện khai báo y tế đối với các lái xe, chủ hàng từ các 

nơi khác đến cửa khẩu. 

Tại các cửa khẩu, các lực lượng kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện 

người xuất nhập cảnh, phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu, 

đảm bảo tạo điều kiện cho thông quan hàng hóa qua cửa khẩu, trong ngày xuất 

khẩu 413 xe/54 mặt hàng, nhập  khẩu 650 xe/65 mặt hàng. 

- Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ  đạo cài đặt ứng dụng 

Bluezone truy vết Covid-19 (lũy tích đến hết ngày 19/5/2021 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn đã có 170.349 điện thoại smartphone cài đặt Bluzone, đạt 28,12%, xếp 

thứ 12 trên cả nước); tiếp tục phối hợp với Viettel Lạng Sơn triển khai hiện kết 

nối hệ thống camera tại khu cách ly tập trung về hệ thống giám sát tập trung 

phục vụ nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 (Tổng số điểm đã thực hiện kết 

nối với hệ thống giám sát tập trung: 9/20 đơn vị).  

- Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với UBND các huyện 

Hữu Lũng, Văn Lãng, Đình Lập phân công các lực lượng kiểm soát tại các Chốt 

Kiểm dịch y tế liên ngành trên địa bàn tỉnh. 

-  Sở Công Thương, Cục Quản lý Thị trường  tiếp tục đánh giá, nhận định 

và có từng phương án cụ thể triển khai quyết liệt công tác quản lý thị trường, bình 

ổn giá. 

- Công an các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa 

bàn tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với các 

trường hợp không khẩu đeo khẩu trang nơi công cộng.  



7 

5. Công tác hỗ trợ 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn và các tổ chức thành viên của Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục kêu gọi vận động toàn dân tham gia ủng hộ 

quỹ Phòng, chống dịch Covid-19. 

II. Phương hướng nhiệm vụ: 

 Tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh để có chỉ đạo sát sao, kịp 

thời nhằm truy vết, xét nghiệm diện rộng, khoanh vùng, xử lý và dập dịch kịp 

thời không để dịch lây lan rộng theo các quy định của Bộ Y tế; đảm bảo các điều 

kiện phục vụ công tác phòng, chống dịch trong công tác bầu cử ( Hoàn thành xét 

nghiệm cho các thành phần tham gia công tác tổ chức bầu cử trong ngày 

21/5/2021). 

Trên đây là báo cáo nhanh công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh Uỷ (Văn phòng ); 

- Thường trực HĐND tỉnh (Văn phòng); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy; 

- Ban Dân vậnTỉnh ủy ; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; 

- Đảng ủy Khối CCQ tỉnh; 

- Các ngành thành viên BCĐ tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Viện KSND, BHXH tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- UBND các huyện,thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc SYT; 

- Lưu: VT, NVYD(NTMD). 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Nguyễn Thế Toàn 
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