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Số:         /BC-BCĐ Lạng Sơn, ngày 03 tháng 6 năm 2021 

 

BÁO CÁO NHANH 

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

 (tính đến 15 giờ 00, ngày 03 tháng 6 năm 2021) 

 

I. Thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh 

1. Thông tin chung: 

Trong ngày 03/6/2021, trên địa bàn tỉnh không ghi nhận ca mắc mới . 

Từ ngày 06/5/2021 đến 15h00 ngày 03/6/2021 lũy tích toàn tỉnh có: 

80F0, 2.575F1, 22.158F2 liên quan đến các ổ dịch do Bộ Y tế đã công bố trước 

đó, trong đó: 

- Tổng số 80 F0, trong đó có 10 trường hợp (bao gồm 01 bệnh nhân 

chuyển ngày 01/6/2021) điều trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 

(05 trường hợp đã điều trị khỏi; 01 trường hợp tử vong ngày 01/6/2021);  66 

trường hợp điều trị tại TTYT huyện Hữu Lũng; 04 trường hợp điều trị tại TTYT 

huyện Chi Lăng. 

-  Tổng số 2.575F1, trong đó 2.040 (79,2%) đã hết thời gian cách ly 21 

ngày; 

- Tổng số 22.158F2, trong đó 16.302 (73,6%) đã hết thời gian cách ly 21 

ngày; 

Hiện có 74F0, 532F1 và 5.877 F2, có tại 10/huyện thành phố, trong đó tập 

trung chủ yếu ở huyện Hữu Lũng (huyện Đình Lập và Văn Quan không có F1) 

1.1.Cập nhật tình hình dịch bệnh tại huyện Hữu Lũng 

Từ ngày 07/5/2021 đến nay: tổng số 73 ca mắc (chiếm 91,3% toàn tỉnh),   

tại 16/24 xã (66,7% địa bàn có ca nhiễm) trong đó liên quan đến các ổ dịch như 

sau: 

- 26 trường hợp lây nhiễm từ số công nhân liên quan đến ổ dịch Bắc 

Giang (35,6%); 

- 34 trường hợp liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung 

ương, trong đó có 33 trường hợp từ F1 tiếp xúc với F0 ban đầu (BN 3238) 

(46,6%); 

- 13 trường hợp không xác định được rõ nguồn lây ban đầu (17,8%). 

 Các ca mới phát sinh đều từ F1 chuyển F0 sau 3-4 lần xét nghiệm mới 

phát hiện dương tính (41 ca, chiếm 56,2%) trong đó: Khu cách ly UBND xã Sơn 
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Hà (48,8%); ); Trường CĐCN& nông lâm Đông Bắc(39%); Trường phổ thông 

DTNT-THCS huyện Hữu Lũng(9,7%)};  

- Số công nhân, lao động đã trở về địa phương là rất lớn (4.145 người). 

1.2. Tại huyện Chi Lăng: 

- Từ ngày 18/5/2021 đến nay, ghi nhận 05 F0, 68F1, 146F2, cơ bản kiểm 

soát được tình hình dịch bệnh, đã 16 ngày chưa phát sinh các ca nhiễm mới.  

1.3. Tại các huyện khác, theo đánh giá nguy cơ dịch bệnh có thể xảy ra và 

lây lan từ số công nhân, lao động từ các KCN Bắc Giang, Bắc Ninh đã trở về. 

Đặc biệt là thành phố Lạng Sơn và huyện Tràng Định, do có liên quan trực tiếp 

đến F0 (BN6321 thuộc ngân hàng Lienviet), có lịch sử di chuyển và tiếp xúc 

rộng hiện chưa qua 21 ngày. 

2. Tình hình cách ly y tế  

 - Hiện đang cách ly tại cơ sở y tế: 105 người /14 đơn vị; 

 - Cách ly tập trung ngoài  cơ sở y tế: 968 người/18 cơ sở cách ly tập trung, 

cao nhất là huyện Hữu Lũng (695 người/4 cơ sở). 

 - Cách ly tại nhà: 5.877 người, có tại 10/11 huyện, thành phố, chủ yếu ở 

Hữu Lũng (4.823 người). (huyện Văn Quan không có F2). 

 * Quản lý các trường hợp F0, F1, F2 (chi tiết tại Biểu số 1):  

 3. Tình hình điều trị  

Trên địa bàn tỉnh đang điều trị 70F0, trong đó: 66 tại Hữu Lũng, 04 tại 

Chi Lăng), hiện 33 bệnh nhân có triệu chứng ho, 16 bệnh nhân có triệu chứng 

sốt, 06 bệnh nhân khó thở (02 bệnh nhân phải thở oxy).  

Tình trạng tiến triển bệnh: Ổn định: 34; Đỡ: 30; Nặng: 6.  

 Trong ngày chuyển bệnh viện nhiệt đới Trung ương: 03 bệnh nhân (02 

diễn biến nặng, 01 trường hợp có thai 7 tháng) 

4. Công tác xét nghiệm:  

- Tổng số mẫu xét nghiệm  bằng kỹ thuật Real-time RT –PCR trong ngày: 

4.420 mẫu (BVĐK 2.361 mẫu; Trung tâm KSBT 2.059 mẫu). 

- Tổng số test nhanh kháng nguyên: cộng dồn 14.264,  

* Thực hiện Kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng tại 24 xã 

đang thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn huyện Hữu Lũng: 

-  Ngày 02/6/2021: Đã lấy 6649 người,100% có kết quả âm tính; 

- Ngày 03/6/2021: số liệu cập nhật đến thời điểm báo cáo, lấy được 

khoảng 24.000 người (hiện vẫn đang tiếp tục lấy mẫu và tổng hợp). 

5. Tình hình hoạt động các Tổ COVID cộng đồng 

Toàn tỉnh có: 2.161 Tổ COVID cộng đồng đã được thành lập với 11.469 

người tham gia, quản lý 181.261 hộ. Trong đó: 
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- Huyện Hữu Lũng có 229 Tổ/203 thôn/24 xã với 1.518 người tham gia, 

quản lý 27.777 hộ gia đình; 

- Huyện  Chi Lăng  có 347 Tổ/164 thôn/20 xã với 1.329 người tham gia, 

quản lý 18.402 hộ gia đình; 

- Huyện  Lộc Bình  có 325 Tổ/220 thôn/21 xã với 1.391 người tham gia, 

quản lý 21.027 hộ gia đình; 

- Huyện  Đình Lập  có 140 Tổ/114 thôn/12 xã với 713 người tham gia, quản 

lý 7.228 hộ gia đình; 

- Huyện  Cao Lộc  có 182 Tổ/171 thôn/22 xã với 846 người tham gia, quản 

lý 14.048 hộ gia đình; 

- Huyện  Tràng Định  có 217 Tổ/175 thôn/21 xã với 1.026 người tham gia, 

quản lý 14.957 hộ gia đình; 

- Huyện  Văn Lãng  có 172 Tổ/167 thôn/17 xã với 927 người tham gia, quản 

lý 12.239 hộ gia đình; 

- Huyện  Bắc Sơn  có 177 Tổ/150 thôn/18 xã với 879 người tham gia, quản 

lý 15.323 hộ gia đình; 

- Huyện  Bình Gia  có 148 Tổ/144 thôn/19 xã với 1.183 người tham gia, 

quản lý 13.249 hộ gia đình; 

- Huyện  Văn Quan  có 132 Tổ/123 thôn/17 xã với 814 người tham gia, quản 

lý 13.550 hộ gia đình; 

- Thành phố Lạng Sơn  có 87 Tổ/87thôn/08 xã, phường với 823 người tham 

gia, quản lý 23.280 hộ gia đình. 

  II. Các nội dung trong ngày đã triển khai 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

- UBND tỉnh ban hành: đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 1 hỗ trợ phun thuốc 

khử khuẩn phòng, chống dịch COVID-19 (tại huyện Hữu Lũng, huyện Chi Lăng 

và thành phố Lạng Sơn); Văn bản tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 

trong vận chuyển hàng hóa; Văn bản xử lý rác thải phát sinh tại cơ sở cách ly y 

tế tập trung trên địa bàn huyện Hữu Lũng. 

- Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Sở Y tế: Văn bản về quản lý người bệnh dương tính với SARS-CoV-2 

được điều trị khỏi từ các tỉnh khác trở về địa phương; 09 TTYT huyện, thành 

phố ra quân tăng cường hỗ trợ huyện Hữu Lũng lấy mẫu xét nghiệm diện rộng. 

- Chủ tịch UBND tỉnh cùng các sở ban ngành liên quan kiểm tra công tác 

phòng chống dịch tại 03 nhà máy, công ty sản xuất trên địa bàn tỉnh.  

2. Công tác tuyên truyền 
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- Đến hết ngày 01/6/2021, trên địa bàn tỉnh đã có 174.962 điện thoại 

smartphone cài đặt Bluzone, đạt 28,95% (xếp thứ 12 trên cả nước). Tiếp tục 

tuyên truyền ứng dụng Bản đồ số CovidMaps tại địa chỉ 

https://covidmaps.langson.gov.vn.Tính đến ngày 03/6/2021, phần mềm bản đồ 

thông tin dịch tễ Covid-19 (CovidMaps) đã có 79.638 lượt truy cập. 

Sở Thông tin và Truyền thông đăng 09 tin, bài tuyên truyền trên tất cả các 

website do Sở vận  hành; Báo Lạng Sơn đã đưa 07 tin, bài trên báo in, 08 tin 

bài/báo điện tử; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: phát sóng 24 tin, bài  trên các 

bản tin thời sự. 

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

tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương.  

Tính đến thời điểm báo cáo, các huyện rà soát có: 6.532 người có mặt tại 

địa phương (trong đó có 3.209 người (49,1%) chưa qua 21 ngày).  

Trong ngày có 10 công dân về từ Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương (Hữu 

Lũng 1, Chi Lăng 2, Cao Lộc 1, Tràng Định 3, Văn Lãng 1, Bắc Sơn 2); 100% 

các trường hợp được kiểm soát y tế; 10 cách ly tập trung ngay; 100% được lấy 

mẫu xét nghiệm, trong đó xét nghiệm PCR: 07 người (chờ kết quả: 07), test 

nhanh: 03 người (âm tính). 

Số lao động có mặt tại địa bàn như sau: Hữu Lũng (4.145), Chi Lăng 

(403), Lộc Bình (208), Đình Lập (16), Cao Lộc (263), Tràng Định (269), Văn 

Lãng (342), Bắc Sơn (442), Bình Gia (106), Văn Quan (275), thành phố (63). 

(Chi tiết tại Biểu 2) 

4. Công tác phối hợp 

- Trong ngày không có công dân xuất nhập cảnh trái phép. 

- Tổng số người ra, vào qua 05 chốt cửa khẩu trong ngày là 2.303 

người/1.923 phương tiện, 100% khai báo y tế, không phát hiện trường hợp nào 

nghi nhiễm.  

- Từ 15h00 ngày 02/6 đến 15h ngày 03/6/2021, tổng số có 875 phương 

tiện chở hàng hóa nhập khẩu, 498 phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu, trong đó 

có 45 xe vải thiều xuất khẩu với 850 tấn. 

- Các Tổ kiểm dịch đã kiểm soát chặt chẽ 1.211 lượt người, phương tiện 

ra vào địa bàn tỉnh, chưa phát hiện trường hợp nghi nhiễm, vi phạm quy định 

phòng chống dịch Covid-19. 

- Công an tỉnh thực hiện cấp 08 giấy thông hành cho lái xe chuyên trách 

phục vụ xuất khẩu hàng hóa tại cửa khẩu; tiếp nhận 04 công dân Việt Nam nhập 

cảnh hợp pháp; trao đổi 01 công hàm đề nghị Công an Trung Quốc tiếp nhận 13 

công dân Trung quốc vi phạm quy định xuất nhập cảnh; trao trả 03 công dân 

Trung Quốc nhập cảnh trái phép Việt Nam. 

https://covidmaps.langson.gov.vn/
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- Trung tâm Y tế huyện Tràng Định phát hiện 06 trường hợp thường trú 

tại xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng đến phúng viếng đám ma tại huyện Tràng 

Định, đã thông tin BCĐ huyện Hữu Lũng chỉ đạo lực lượng chức năng  đón, đưa 

các trường hợp về nơi cư trú. 

7. Công tác hỗ trợ 

Trong ngày Sở Y tế tiếp nhận 130 triệu của Công ty cổ phần xi măng 

Đồng Bành; 500 khẩu trang N95, 450 bộ quần áo phòng chống dịch, 42 hộp 

găng khám Topcare của Công ty cổ phần khu trung chuyển Lạng Sơn. 

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.  

Phối hợp các ngành trong thực hiện kiểm soát lưu thông hàng hóa. 

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 



                                                      QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP F0, F1, F2                                                        Biểu 1    

(Kèm theo Báo cáo số     /BC-SYT, ngày 03/6/2021 của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn) 

STT 
Đơn vị 

tiếp nhận 

Tiếp nhận 
Đang theo dõi 

Hoàn thành 

cách ly F0 F1 F2 

Đến 

ngày 

02/6 

Trong 

ngày 

03/6 

Tổng 

Đến 

ngày 

02/6 

Trong 

ngày 

03/6 

Tổng 

Đến 

ngày 

02/6 

Trong 

ngày 

03/6 

Tổng 
Cách ly 

y tế(F1) 

Cách ly tập 

trung(F1) 

Tổng 

F1 

Cách ly 

tại 

nhà(F2) 

F1 F2 

1 
 Đình 

Lập 
    0 34   34 501 0 502 0   0 234 34 268 

2 Cao Lộc      0 174   171 758   765   Yên Trạch(11) 11 24 160 741 

3 Chi Lăng 5   5 297 0 297 1265 0 1265   

Trường 

PTDTNT(09), Khu 

CLTT Than 

Muội(24), Huyện 

Đội(13) 

46 137 251 1128 

4 Bắc Sơn     0 83 0 83 948 0 948   Trường PTDTNT(3) 3 7 80 941 

5 
Văn 

Quan 
    0 234   234 4061   4061     0 0 234 4061 

6 
Hữu 

Lũng 
73 0 73 1080 0 1080 8673 0 8673 3 

 UBND xã Sơn 

Hà(43), TTGDTX 

2(108), trường CĐ 

Nông Lâm(145), 

trường 

PTDTNT(138) 

437 4823 643 3850 

7 Bình Gia     0 110   110 495   495   Trường PTDTNT(4) 4 4 106 491 

8 Lộc Bình     0 176   176 1115   1115   Trường PTDTNT(3) 3 33 173 1082 

9 
Tràng 

Định 
1   1 49   49 1057   1057   Trường PTDTNT(2) 2 120 47 937 

10 
Văn 

Lãng 
1   1 226   226 1646   1646   Trường PTDTNT(2) 2 22 224 1624 

11 
Thành 

phố LS  
    0 112   112 1616   1652 

 BV 

PHCN(15) KS Hoa Sim(9)  24 473 88 1179 

Tổng cộng 80 0 80 2575 0 2572 22135 0 22179 18 514 532 5877 2040 16302 
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Biểu rà soát công nhân, lao động Lạng Sơn làm việc tại khu công nghiệp 

Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương 

Stt Huyện/TP 

Công 

nhân về 

địa bàn 

trong 

ngày 

03/6/2021 

 Trong ngày 03/6/2021 

Cộng dồn: Thống kê, rà soát số lao động tại địa phương  
(công nhân về trong ngày +công nhân đã về 

trước đó và tiếp tục được rà soát) 

Xét nghiệm 

Số người 

được cách 

ly tập 

trung tập 

trung 

Số người 

được theo 

dõi, cách 

ly lại nhà 

Tổng số LĐ 

có mặt ở địa 

phương 

(chưa qua 21 

ngày+ đã 

qua 21 ngày) 

Số lao 

động có 

mặt ở 

địa  

phương 

chưa 

qua 21 

ngày 

Xét nghiệm  Số 

người 

được 

cách ly 

tập 

trung 

tập 

trung 

Số 

người 

được 

theo 

dõi, 

cách ly 

lại nhà 

Xét 

nghiệm 

PCR 

(người) 

 Test 

nhanh 

(người) 

Xét 

nghiệm 

PCR 

(người) 

 Test 

nhanh 

(người) 

1 Hữu Lũng 1 0 1 1 0 4.145 2.105 2.432 3.209 15 4.130 

2 Chi Lăng 2 2 0 2 0 403 256 226 9 97 306 

3 Lộc Bình 0 0 0 0 0 208 70 80 200 92 116 

4 Đình Lập 0 0 0 0 0 16 2 11 4 2 14 

5 Cao Lộc 1 1 0 1 0 263 88 294 0 265 29 

6 Tràng Định 3 3 0 3 0 269 269 266 0 107 162 

7 Văn Lãng 1 1 0 1 0 342 69 131 0 69 210 

8 Bắc Sơn 2 0 2 2 0 442 169 8 328 29 413 

9 Bình Gia 0 0 0 0 0 106 98 96 2 98 0 

10 Văn Quan 0 0 0 0 0 275 43 1 147 147 128 

11 TP Lạng Sơn 0 0 0 0 0 63 40 40 0 38 2 

CỘNG 10 7 3 10 0 6.532 3.209 3.585 3.899 959 5.510 
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