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BÁO CÁO NHANH 

Tình hình dịch Covid-19 từ ngày 28/4/2021 đến ngày 31/5/2021  

trên địa bàn huyện Hữu Lũng 

(Tính đến 16 giờ 00 phút ngày 31/5/2021) 

 

I. TỔNG CÁC TRƯỜNG HỢP LIÊN QUAN ĐẾN CA BỆNH DƯƠNG 

TÍNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 

1. Tổng số F0: ngày 31/5/2021 ghi nhận thêm 01 ca tại khu cách ly tập trung 

trường PTDTNT THCS huyện có địa chỉ tại xã Minh Hòa. 

Nâng tổng số F0 lên 60 trường hợp, trong đó: 59 ca ghi nhận tại 13/24 xã, 

thị trấn trên địa bàn huyện Hữu Lũng; 01 ca ở huyện Chi Lăng; 28 ca liên quan đến 

Bệnh viện Nhiệt đới TW, 21 ca liên quan đến các ca bệnh tại khu công nghiệp tỉnh 

Bắc Giang, 10 ca tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Hữu Lũng, 01 ca là 

cán bộ y tế;   

Cụ thể (13 xã có ca bệnh): Minh Hòa 16 ca, Hòa Thắng 13 ca, thị trấn Hữu 

Lũng 10 ca, Thiện Tân 05 ca, Hồ Sơn 04 ca, Yên Bình 02 ca, Minh Sơn 01 ca, Vân 

Nham 03 ca, Nhật Tiến 01 ca, Thanh Sơn 01 ca, Đồng Tân 01 ca, Minh Tiến 01 ca, 

Quyết Thắng 01 ca; Ngoài ra  01 ca tại huyện Chi Lăng. 

Chuyển Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh: 07 ca bệnh (03 

ca đã hoàn thành điều trị). 

Đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện 53 ca, sức khỏe bệnh nhân ổn định,  

một số bệnh nhân sốt nhẹ. 

2. Tổng số F1: 1.439 trường hợp; đã hoàn thành thời gian cách ly cho 296 

trường hợp; 

3. Tổng số F2: 8.134 trường hợp; 409 trường hợp đã hoàn thành thời gian 

cách ly 

4. Tổng số cách ly tập trung: 745 trường hợp (01 F2, 08 công nhân), trong 

đó: 

- Tại địa điểm cách ly tập trung tại trụ sở UBND và Nhà Văn hóa xã Sơn 

Hà: 43 trường hợp F1; 55 trường hợp F1 đã hoàn thành cách ly.  

- Tại khu cách ly tập trung Trường PTDT nội trú THCS Hữu Lũng: 169 

trường hợp (trong đó 01 trường hợp F1 chuyển thành F0); 124 trường hợp F1 đã 

hoàn thành cách ly. 

- Tại khu cách ly Trung tâm Giáo dục Thường xuyên 2 tỉnh Lạng Sơn: 95 

trường hợp F1; 128 trường hợp đã hoàn thành cách ly; 

- Tại trường Cao đằng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc: 435 trường hợp 

F1 (trong đó có: 06 trẻ em dưới 06 tuổi, 01 trường hợp F2, 08 công nhân, 05 
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trường hợp F1 chuyển thành F0, 62 trường hợp chuyển sang khu cách ly Trung 

tâm Giáo dục Thường xuyên 2 tỉnh Lạng Sơn); 02 F1 hoàn thành cách ly; 

- Tại Trung tâm Y tế huyện: 03 trường hợp F1; 02 trường hợp đã hoàn thành 

cách ly. 

5. Tổng số cách ly y tế tại nhà/nơi cư trú/khách sạn: 8.228 trường hợp, 

409 trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly. 

II. SỐ LIỆU CỤ THỂ 

 1. Số người liên quan ca bệnh tại Bệnh viện Nhiệt đới TW: F1: 460 

trường hợp; F2: 2.241 trường hợp, 409 trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly. 

2. Số người liên quan ca bệnh tại Bắc Giang: F1: 756 trường hợp; F2: 

5.120 trường hợp. 

3. Số người liên quan đến các ca bệnh khác (Tràng Định, Văn Lãng, 

Lạng Sơn, tỉnh Hà Nam, Bệnh viện K3-Tân Triều): F1: 10 trường hợp; F2: 78 

trường hợp. 

4. Số người liên quan đến ca bệnh tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi 

nhánh huyện Hữu Lũng: F1: 205 trường hợp; F2: 485 trường hợp. 

5. Số người liên quan đến ca bệnh là cán bộ y tế: F1: 8 trường hợp. 

6. Tổng số mẫu xét nghiệm PCR: 16.399 mẫu, kết quả: 60 mẫu có kết quả 

dương tính, 15.667 mẫu có kết quả âm tính, 810 mẫu chưa có kết quả, trong đó: 

6.1. Mẫu liên quan đến ca bệnh tại Bệnh viện Nhiệt đới TW: 1.282 mẫu; 

kết quả: 28 mẫu dương tính, 1.240 mẫu âm tính, 14 mẫu chưa có kết quả. 

6.2. Mẫu liên quan đến ca bệnh tại Bắc Giang: 9.121 mẫu; kết quả: 21 mẫu 

dương tính, 8.483 mẫu âm tính, 617 mẫu chưa có kết quả. 

6.3. Mẫu liên quan đến các ca bệnh khác (Tràng Định, Văn Lãng, Lạng 

Sơn, tỉnh Hà Nam, Bệnh viện K3-Tân Triều): 98 mẫu; kết quả: 98/98 mẫu âm 

tính. 

6.4. Mẫu xét nghiệm cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia chống dịch: 

126 mẫu, kết quả: 01 mẫu dương tính, 117 mẫu âm tính, 08 mẫu chưa có kết quả. 

6.5. Tổng số lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân đang nằm điều trị tại 

khoa hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế huyện: 94 mẫu, kết quả 94/94 mẫu âm 

tính. 

6.6. Tổng số mẫu xét nghiệm cho cán bộ tham gia Tổ bầu cử các xã, thị 

trấn: 4.704 mẫu 

- 2.574 mẫu trước ngày bầu cử, kết quả 2.574/2.574 mẫu âm tính; 

- 2.130 mẫu sau ngày bầu cử; kết quả 2.130/2.130 mẫu âm tính. 

5.7. Tổng số mẫu xét nghiệm cho cán bộ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt 

chi nhánh huyện Hữu Lũng: 259 mẫu, kết quả: 10 mẫu dương tính, 78 mẫu âm 

tính, 171 mẫu chưa có kết quả. 

6. Tổng số mẫu test nhanh: 6.732 mẫu  

III. KẾT QUẢ TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 

- Tổng số tiêm được: 1.007 liều. 
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- Theo dõi phản ứng sau tiêm: có 02 ca phản ứng độ 1, 3 ca phản ứng độ 2, 

25 ca có sốt. Chống chỉ định tiêm có 6 ca (có tiền sử phản vệ độ II), không có tai 

biến sau tiêm chủng. 

IV. CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ TRIỂN KHAI 

1. Thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn toàn huyện từ 0 giờ ngày 

31/5/2021, theo Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 30/5/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn. 

2. Chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động rà soát lập các chốt kiểm dịch trên địa 

bàn đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo Quyết định số 1059/QĐ-

UBND ngày 30/5/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

3. Thành lập 21 chốt kiểm soát (Tăng 03 chốt), tiến hành kiểm soát nghiêm 

ngặt người và phương tiện ra vào địa bàn huyện, bảo đảm cách ly, giãn cách xã 

hội, phòng, chống dịch Covid-19. 

4. Chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương truy vết, thống kê danh sách 

những trường hợp F1, F2, có liên quan đến các ca bệnh dương tính với Covid-19.  

Tổ chức đưa các trường hợp F1 vào khu cách ly tập trung, triển khai lấy mẫu F1, 

F2 và các trường hợp nguy cơ cao gửi xét nghiệm. 

5. Thành lập tổ COVID-19 cộng đồng : Đã có 24/24 xã, thị trấn thành lập, tổ 

cấp xã; Thành lập, kiện toàn 229 tổ COVID-19 cộng đồng tại 202 thôn, đạt 100% 

thôn;  tổ chức cách ly các trường hợp F2 tại nhà và giám sát việc cách ly theo quy 

định.  

6. Tăng cường hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Tuyên 

truyền bằng xe ô tô lưu động có gắn loa phóng thanh trên các trục đường chính trên 

địa bàn huyện, tuyên truyền trên hệ thống dài truyền thanh của huyện và hệ thống 

loa truyền thanh các xã, thị trấn.  

7. Duy trì hoạt động 04 khu vực cách ly tập trung: 01 điểm tại Trụ sở mới 

UBND xã và nhà Văn hóa xã Sơn Hà; 01 điểm tại trường PTDT nội trú THCS 

huyện Hữu Lũng; 01 điểm tại Trung tâm giáo dục thường xuyên 2 tỉnh Lạng Sơn; 

01 điểm tại trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc. Rà soát, triển 

khai thêm một khu cách ly tập trung tại Trường THCS xã Đồng Tân, huyện Hữu 

Lũng. 

8. Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện giãn cách xã hội trên toàn huyện, 

việc chấp hành quy định 5K của Bộ Y tế. 

9. Chỉ đạo thống kê, rà soát công dân huyện Hữu Lũng đi làm công nhân tại 

các công ty các khu công nghiệp Bắc Giang, Bắc Ninh hiện có là: 10.149 người 

(trong đó có mặt tại huyện là 4.201 người, không có mặt là 5.948 người), 08 người 

đang thực hiện cách ly tập trung, 3.594 người được test nhanh và 724 người được 

xét nghiệm PCR. 

(Tiếp tục đạo các xã thị trấn lập danh sách riêng đối tượng là Công nhân đi 

làm tại các khu công nghiệp của 2 tỉnh: Bắc Giang và Bắc Ninh theo chỉ đạo của 

tỉnh). 

10. Thực hiện việc thông tin, báo cáo tình hình dịch bệnh trên địa bàn theo 

quy định. 

11. Kính phí chi cho công tác phòng chống dịch:  
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Huyện đã quyết định cấp kinh phí từ ngân sách huyện chi cho chống dịch: 

1.704 triệu đồng; từ nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn 

huyện ủng hộ: 667 triệu đồng. 

12. Đã rà soát và quyết định chấm dứt cách ly tập trung đối với 311 trường 

hợp đã hoàn thành cách ly tập trung theo quy định, yêu cầu các trường hợp theo 

dõi sức khỏe tại nhà trong 07 ngày tiếp theo. 

Trên đây là báo cáo tình hình dịch Covid-19 từ ngày 28/4/2021 đến ngày 

31/5/2021 trên địa bàn huyện Hữu Lũng./. 

 
Nơi nhận: 
- BCĐ tỉnh Lạng Sơn; 

- Sở Y tế Lạng Sơn; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Bùi Quốc Khánh 
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