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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 28 tháng 5 năm 2021) 

 

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

1. Thông tin chung: 

Ngày 28/5/2021, trên địa bàn tỉnh ghi nhận mới: 02F0, 17F1, 70F2 trong 

đó: 

 Huyện Hữu Lũng 

+  02F0: Minh Hòa-Hữu Lũng (01ca), Hồ Sơn-Hữu Lũng(01 ca), trong đó có 

01 không rõ nguồn lây, phát hiện do có sốt đi khám được xét nghiệm sàng lọc và 

01 là F1 của BN5409 trong khu cách ly tập trung trước đó. 

+ 17F1 trong đó có 04F1 ở cùng nhà với F0; 17F1 đang cách ly tại trường 

PTDTNT, trung tâm y tế đang tiếp tục đón 17F1 về địa điểm cách ly. 

 + 70F2 theo dõi và cách ly tại nhà. 

Hiện tại tiếp tục xác minh và điều tra các trường hợp F1, F2 liên quan. 

Tính đến 15h00 ngày 28/5/2021 lũy tích toàn tỉnh có: 55 F0, 

2.349F1, 20.058F2, trong đó: có 03F0 đã điều trị khỏi; Số F1 đang theo dõi: 

1.104F1, đã  hoàn thành cách ly: 1.245; số F2 đang cách ly và theo dõi tại nhà: 

9.464, đã hoàn thành cách ly: 10.594.  

* Số địa bàn có F0 như sau: 

+ Huyện Hữu Lũng 48F0, các ca nhiễm ở 11/24 xã, thị trấn (xã Hòa 

Thắng 14 ca; xã Minh Hòa 11 ca; thị trấn Hữu Lũng 08 ca; xã Thiện Tân 05 ca; 

xã Hồ Sơn 03 ca; xã Minh Sơn 02 ca; xã Yên Bình 01 ca; xã Vân Nham 01ca; 

xã Nhật Tiến 01 ca;, xã Nhật Tiến 01 ca, xã Đồng Tân 01 ca).  

+ Huyện Chi Lăng 05F0: các ca nhiễm ở 3/20 xã, thị trấn (thị trấn 

Chi Lăng: 03ca, TT Đồng Mỏ: 01 ca, xã Gia Lộc: 01); 

+ Bệnh viện Phổi/Văn Lãng: 01 (đã điều trị khỏi); 

+ Huyện Tràng Định: 01 (đã điều trị khỏi). 

* 1.104 F1 đang theo dõi, có tại 10/11 huyện, thành  phố, trong đó  cao 

nhất là huyện Hữu Lũng (939), thấp nhất là huyện Cao Lộc(02); đã hoàn thành 

cách ly: 1.245 người. 

* Tổng số 9.464 F2 hiện đang quản lý y tế tại 11/11 huyện, thành phố, 

trong đó  cao nhất là huyện Hữu Lũng (7.599), thấp nhất là huyện Bình Gia (04); 

đã hoàn thành cách ly: 10.594 người.  
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 2. Tình hình điều trị F0: 

 - Đã chuyển 09 trường hợp đang điều trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung 

Ương, trong đó 03 trường hợp đã điều trị khỏi (01/Bv Phổi/Văn Lãng; 01/Tràng 

Định; 01/Hữu Lũng). 

 - Trung tâm y tế huyện Hữu Lũng hiện đang điều trị 42 trường hợp;  

- Trung tâm y tế huyện Chi Lăng đang điều trị 04 trường hợp; 

3. Tình hình xét nghiệm F1, F2: 

-  Tổng số 2.349 F1: 

Lần 1: 2.332, kết quả: Âm tính: 2.280, chờ kết quả: 46; 

Lần 2: 1671, âm tính 1246, chờ  kết quả: 425; 

Lần 3: 283, âm tính 154; 

Lần 4: 10, âm tính 10; 

- Tổng số 20.058 F2, đã xét nghiềm lần 1: 12.076 mẫu, kết quả: Âm tính: 

11.894, chờ: 184; 

Lần 2: 476 mẫu, âm tính: 476. 

 5. Đánh giá các trường hợp liên quan đến các ổ dịch  

  - Liên quan đến danh sách người về từ Bệnh viện K, đã quản lý y tế gồm 

443 người (quản lý như F1: 07, quản lý như F2: 436), đã kết thúc thời gian cách 

ly. 

- Liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 

đang theo dõi: F1(323), F2(2.587); đã hoàn thành cách ly: F1(158), F2(834). 

Trường hợp bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi đã điều trị khỏi, Bệnh viện Phổi đã 

kết thúc cách ly y tế. Các trường hợp hiện còn đang theo dõi, chủ yếu ở Hữu 

Lũng. 

- Liên quan đến ổ dịch Thuận Thành Bắc Ninh, đang theo dõi F1(18), 

F2(346); đã  hoàn thành cách ly: F1(41), F2(443); trường hợp bệnh nhân tại 

Trung tâm Y tế huyện Tràng Định chuyển điều trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới 

Trung ương cơ sở 2 đã khỏi bệnh.  

- Liên quan đến ổ dịch Bắc Giang, đang theo dõi F1(623), F2(5.804), 

hoàn thành cách ly: F1(1.009), F2(8.467) 

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

II. Các biện pháp đã triển khai 

1.Công tác chỉ đạo 

1. Ban hành văn bản chỉ đạo 

- UBND tỉnh ban hành: Quyết định giãn cách xã hội toàn huyện Hữu 

Lũng từ 0g ngày 29/5/2021; Thông báo Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, 

Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến về tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19; Văn bản góp ý, đề xuất sửa đổi các văn bản 
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hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19; Thông báo số tài khoản tiếp nhận tài 

trợ kinh phí mua vắc xin phòng Covid- 19.  

- Ban Dân vận Tỉnh Ủy: Tham mưu thành lập Tổ thông tin đáp ứng nhanh 

giúp Ban chỉ đạo về công tác thông tin, phân tích dữ liệu; thiết lập cơ chế giám 

sát về phòng chống dịch Covid trên địa bàn tỉnh; 

- Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành: Văn bản nâng cao hiệu quả phòng, chống 

dịch từ Tổ Covid cộng đồng;  

- Sở Y tế ban hành: Tờ trình ban hành Quyết định giãn cách xã hội toàn 

huyện Hữu Lũng theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ Tướng Chính phủ; Văn 

bản tăng cường quản lý chất thải y tế theo quy định; Văn bản đồng ý tiếp nhận 

tài trợ thuốc Nimedine (Imipenem + Cilastatin) do Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Vipharco tài trợ cho công tác phòng chống dịch (Số lượng đề xuất tài trợ 10.000 

lọ); Văn bản lấy mẫu xét nghiệm hoặc test nhanh COVID-19 các trường hợp 

mới bị bắt, người đến chấp hành án phạt tù; Thông báo đào tạo trực tuyến dành 

cho bác sĩ điều trị bệnh nhân Covid-19 thường; góp ý kiến dự thảo Phương án 

phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 

năm 2021. 

- Sở Công thương Tỉnh Lạng Sơn:  phối hợp với các Sở, ban, ngành liên 

quan và UBND huyện Chi Lăng tổ chức khảo sát địa điểm thành lập Chốt kiểm 

tra y tế đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu từ vùng dịch qua các 

cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. 

- UBND huyện, thành phố: Văn bản V/v tăng cường các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn; Báo cáo nhanh việc xử lý truy vết đối tượng 

tiếp xúc gần với ca F0; Phương án vận chuyển người nhập cảnh thuộc diện phải 

cách ly phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện;…. 

*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 36 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 

06 văn bản; Sở Y tế ban hành 68 văn bản chỉ đạo về công tác PCD và liên quan 

đến phòng chống dịch trong bầu cử.... 

2. Công tác kiểm tra, họp BCĐ 

UBND tỉnh họp về công tác phòng chống dịch COVID-19. 

3. Công tác tuyên truyền 

- Sở Thông tin Truyền thông đăng tải 48 tin, bài tuyên truyền trên tất 

cảcác website do Sở vận  hành, baogồm: Trang thông tin điện tử tổng hợp 

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

- Báo Lạng Sơn đã đưa 07 tin, bài kèm ảnh trên báo in (cộng dồn từ đầu 

tháng 5/2021 đến nay đã đưa 84 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). 
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- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: phát sóng 41 tin, bài liên quan công 

tác phòng, chống Covid-19 trong ngày 28/5 trên bản tin thời sự sáng, trưa, tối 

(Lũy kế tháng 5/2021 được 440 tin, bài). 

- 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…. 

4. Công tác chuyên môn 

Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng chống dịch trên địa 

bàn theo nguyên tắc “phát hiện sớm, truy vết, cách ly, khoanh vùng dập dịch, 

điều trị hiệu quả” , đảm bảo các nguồn lực theo phương châm ” bốn tại chỗ”. 

- Tiếp tục tổ chức chốt chặt các đường ra-vào khu vực khu dân cư có F0. 

Trong ngày, Hữu Lũng thành lập mới 01 Chốt kiểm soát y tế (hiện duy trì 19 

Chốt); Chi Lăng duy trì 03 Chốt, Tràng Định 04 Chốt). 

- Khử trùng, tiêu độc khu vực có ca  bệnh và các khu vực nghi ngờ nhiễm 

vi rút. 

- Tiếp tục tổ chức điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho tất 

cả các đối tượng F1, F2 liên quan đến bệnh nhân. 

- Tổ chức tiếp nhận điều trị các F0  

 + Trung tâm y tế huyện Hữu Lũng hiện đang điều trị 42 trường hợp, trong 

đó có 03 trường hợp có sốt, các trường hợp còn lại chưa có diễn diến bất thường, 

chưa phải can thiệp thở oxy. 

+ Trung tâm y tế huyện Chi Lăng đang điều trị 04 trường hợp điều trị, 

hiện tại có 02trường hợp có sốt, các trường hợp còn lại chưa có diễn diến bất 

thường. 

 - Tổ chức tiếp nhận và cách ly các F1 tại các khu cách ly tập trung ngoài 

cơ sở y tế. 

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

tại tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh.  

Theo số liệu của Sở Lao Động Thương Binh Xã hội rà soát : 

- Tổng số lao động làm việc tại Bắc Giang: 20.148 người; 

- Tổng số lao động  làm việc  tại Bắc Ninh: 23.530 người; 

- Tổng số lao động làm việc tại Hải Dương: 445 người. 

Tính đến thời điểm báo cáo: có 6.522/35.216 người được rà soát (18,5%) 

có mặt tại địa phương (trong đó có 6.157 người (94,4%) chưa qua 21 ngày; 

28.694 trường hợp chưa trở về địa phương.  

Trong ngày có 03 người công dân về từ Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải 

Dương; 100% các trường hợp được kiểm soát y tế; 03 cách ly tập trung ngay. 

UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo rà soát lao động; trong ngày 

test nhanh: 05 người (âm tính); cách ly tập trung: 04 người, còn lại theo dõi cách 

ly tại nhà. 



5 

Số lao động có mặt tại địa bàn như sau: Hữu Lũng (4.218), Chi Lăng 

(492), Lộc Bình(195), Đình Lập(15), Cao Lộc (262), Tràng Định(262), Văn 

Lãng(255), Bắc Sơn(429), Bình Gia(103), Văn Quan(237), thành phố(54). 

(chi tiết tại Biểu số 2 kèm theo). 

4.4. Công tác đảm bảo y tế cho công tác bầu cử  

Sở Y tế tiếp tục hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch theo quy 

định sau bầu cử. 

4.5. 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: 1.903 

(Trong đó bao gồm:  Xn  lái xe: 120,  các khu cách ly quân đội: 131,  khách 

sạn: 47, sàng lọc cộng đồng: 1.605 ) 

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

ly tập trung: 

Tại huyện Hữu Lũng: 419 mẫu (cộng dồn 5.978 mẫu). 

Tại huyện Bắc Sơn 48 mẫu (cộng dồn 232 mẫu). 

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

5. Công tác phối hợp 

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

- Trong ngày xuất khẩu 481 xe/66 mặt hàng, nhập khẩu 689 xe/91 mặt 

hàng; Tổng số người ra, vào qua 05 chốt cửa khẩu trong ngày là 1.609 

người/1.609 phương tiện, 100% khai báo y tế, không phát hiện trường hợp nào 

nghi nhiễm. 

- Các Tổ kiểm dịch đã kiểm soát chặt chẽ 2.894 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 27 giấy thông hành cho lái xe chuyên trách phục 

vụ xuất khẩu hàng hóa tại cửa khẩu; tiếp nhận 03 công dân Việt Nam nhập cảnh hợp 

pháp, đưa đi cách ly theo quy định. 

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

truy  vết Covid-19, đến hết ngày 26/5/2021, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có 

172.659 điện thoại smartphone cài đặt Bluzone, đạt 28,50% (xếp thứ 13 trên cả 

nước); Tổng số điểm đã thực hiện kết nối với hệ thống giám sát tập trung: 20/33 

đơn vị. Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng Bản đồ số CovidMaps tại địa chỉ 

https://covidmaps.langson.gov.vn, giúp cộng đồng, người dân theo dõi trực quan 

thông tin dịch tễ các ca bệnh Covid-19 tại địa bàn tỉnh trên bản đồ số, với biểu 

thông báo các ca bệnh F0, F1 hiển thị ngay khi truy cập vào bản đồ số; từ khi triển 

khai phần mềm bản đồ thông tin dịch tễ Covid-19 (CovidMaps) đã có 46.352 lượt 

truy cập. 

6. Công tác hỗ trợ 

https://covidmaps.langson.gov.vn/
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Tiếp tục ghi nhận sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh 

cho công tác phòng, chống dịch: Ban Lãnh đạo Vietcombank công bố tài trợ cho 

tỉnh Lạng Sơn kinh phí mua vắc xin phòng Covid-19 trị giá 03 tỷ đồng; 

Agribank chi nhánh Lạng Sơn hỗ trợ 4.800 bộ test kid xét nghiệm COVID-19 trị 

giá tương đương 1 tỷ đồng;…. 

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. 

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 

 

 

 



Biểu số 1 

QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP F0,F1,F2 

ST

T 

Đơn vị tiếp 

nhận 

Tiếp nhận 
Đang theo dõi 

 Hoàn thành 

cách ly F0 F1 F2 

Đến 

ngày 

27/5 

Tro

ng 

ngà

y 

28/5 

Tổn

g 

Đến 

ngày 

27/5 

Tron

g 

ngày 

28/5 

Tổng 

Đến 

ngày 

27/5 

Trong 

ngày 

28/5 

Tổng 
Cách ly y 

tế(F1)(1) 

Cách ly tập 

trung(F1)(2) 

Tổng 

F1 

Cách ly 

tại 

nhà(F2

) 

F1 F2 

1  Đình Lập     0 10   10 248   248     0 138 10 110 

2 Cao Lộc      0 159 1 160 741 6 747  PKĐKĐĐ(2)   2 6 158 741 

3 Chi Lăng 5   5 292   292 1256   1256   

Trường 

PTDTNT(53), Khu 

CLTT Than 

Muội(44) 

97 480 195 776 

4 Bắc Sơn     0 76   76 775 40 815   Trường PTDTNT(9) 7 81 69 734 

5 Văn Quan     0 220   220 3520   3520   Trường PTDTNT(43) 43 93 177 3427 

6 Hữu Lũng 46 2 48 888 51 939 7158 441 7599 TTYT(1) 

Trường 

PTDTNT(191), 

UBND xã Sơn 

Hà(50), TTGDTX 

2(158), trường CĐ 

Nông Lâm(440) 

840 7591 99 8 

7 Bình Gia     0 108   108 495   495   Trường PTDTNT(7) 7 4 101 491 

8 Lộc Bình     0 175 1 176 1115   1115   Trường PTDTNT(6) 7 87 169 1028 

9 Tràng Định 1   1 48 1 49 981 62 1043   Trường PTDTNT(3) 3 171 46 872 

10 Văn Lãng 1   1 207 2 209 1638 6 1644   Trường PTDTNT(56) 56 180 153 1464 

11 
Thành phố 

LS  
    0 102 8 110 1535 41 1576 

BVĐK(13), 

BV Phổi(10), 
BV 

PHCN(33), 

KS Hoa 
Sim(8) 

  60 982 68 943 

Tổng cộng 53 2 55 
228

5 
64 2349 19462 596 20058 63 1041 1104 9813 1245 105954 



Biểu số 2 

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 

28/5/202

1 

 Trong ngày 28/5/2021  
(công nhân về trong ngày +công nhân đã 

về trước đó và tiếp tục được rà soát) 
Cộng dồn: Thống kê, rà soát số lao động tại địa phương  

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 về địa 

phương) 

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 0 1 10,479 4,156 540 3,065 372 3,832 

2 Chi Lăng 0 0 0 0 0 2,276 441 492 0 45 342 

3 Lộc Bình 0 0 0 0 0 1,952 164 80 187 79 116 

4 Đình Lập 0 0 0 0 0 325 5 11 3 5 10 

5 Cao Lộc 0 0 0 0 0 2,253 243 262 0 219 29 

6 Tràng Định 0 0 0 0 0 3,178 262 262 0 100 162 

7 Văn Lãng 0 0 0 0 0 2,167 209 107 0 105 150 

8 Bắc Sơn 1 0 3 3 0 5,238 349 8 211 16 410 

9 Bình Gia 0 0 0 0 0 3,174 95 93 2 95 0 

10 Văn Quan 1 0 1 1 0 3,661 193 0 125 125 68 

11 TP Lạng Sơn 0 0 0 0 0 513 40 36 0 34 1 

CỘNG 3 0 5 4 1 35.216 6.157 1.891 3.593 1.195 5.120 
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