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I. THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 

1. Thông tin chung 

Trong ngày ghi nhận 63 ca mắc mới COVID-19, trong đó 12 ca là F1/05 

xã (01 ca là công nhân công ty LUXSHRE-ICT Bắc Giang; 01 ca đã được tiêm 01 

mũi vắc xin, 06 ca đã được tiêm 02 mũi vắc xin, 01 ca đã được tiêm 03 mũi vắc 

xin, 03 ca chưa tiêm vắc xin); 49 ca từ cộng đồng ở 08 xã (trong đó 28 ca là học 

sinh tiểu học chưa được tiêm vắc xin); 02 ca về từ dịch (01 ca về từ Bắc Ninh, 01 

ca về từ Bắc Giang), cụ thể: 

- Thị trấn Hữu Lũng: 21 ca (18 ca từ cộng đồng:16 ca trẻ em chưa tiêm, 02 

ca đã được tiêm 03 mũi vắc xin; 03 ca từ F1: 01 ca đã được tiêm 03 mũi vắc xin, 

01 ca đã được tiêm 02 mũi vắc xin, 01 ca là trẻ em 3 tuổi chưa tiêm vắc xin); 

 - Xã Hồ Sơn: 12 ca từ cộng đồng (05 ca đã được tiêm 02 mũi vắc xin, 07 ca 

chưa tiêm trong đó 03 ca là trẻ em 8, 12 tuổi); 

- Xã Đồng Tân: 06 ca từ cộng đồng, đều chưa tiêm vắc xin (01 ca 7 tuổi, 5 

ca 11 tuổi: 

- Xã Vân Nham: 05 ca (02 ca từ F1: 01 ca là công nhân công ty Luxshare-

ICT về nhà từ ngày 12/01/2022, đều đã tiêm 02 mũi vắc xin; 03 ca từ cộng đồng: 

01 ca đã được tiêm 03 mũi vắc xin, 02 ca chưa tiêm vắc xin); 

- Xã Minh Tiến: 05 ca từ cộng đồng (02 ca đã được tiêm 02 mũi vắc xin, 03 

ca là trẻ em 8,11,12 tuổi chưa tiêm vắc xin); 

- Xã Cai Kinh: 04 ca từ F1 (01 ca đã được tiêm 01 mũi, 02 ca đã được tiêm 

02 mũi, 01 ca chưa tiêm vắc xin); 

- Xã Yên Bình: 03 ca từ cộng đồng, đã được tiêm 02 mũi; 

- Xã Sơn Hà: 02 ca từ F1, trẻ em 5, 7 tuổi chưa tiêm vắc xin; 

- Xã Minh Sơn: 01 ca từ F1 đã được tiêm 02 mũi vắc xin; 

- Xã Minh Hòa: 01 ca từ cộng đồng, đã được tiêm 02 mũi vắc xin; 

- Xã Hòa Sơn: 01 ca từ cộng đồng, đã được tiêm 03 mũi vắc xin; 

- Xã Đồng Tiến: 01 ca về từ vùng dịch là công nhân công ty AAC (Quế Võ, 

Bắc Ninh, ngày 24/01/2022 về qua chốt kiểm dịch Đèo Cà (Đồng Tiến); 

- Xã Yên Vượng: 01 ca về từ vùng dịch là công nhân công ty LUXSHARE-

ICT (Bắc Giang), ở trọ tại Yên Dũng, Bắc Giang, về nhà  ngày 19/01/2022; 

 (Có danh sách các ca bệnh kèm theo). 
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- Tính từ ngày 01/11/2021 đến ngày 25/01/2022 trên địa bàn huyện đã ghi 

nhận 830 ca mắc mới COVID-19, trong đó: 43 ca là lái xe đường dài; 84 ca là công 

nhân làm việc tại các công ty thuộc khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh 

(Cao Bằng 01, huyện Bắc Sơn 01); 05 công dân địa phương trở về từ tỉnh Đồng 

Nai; 05 công dân địa phương khác đi qua địa bàn huyện (Đồng Tháp, Đồng Nai, 

huyện Bình Gia-Lạng Sơn, Hà Nội, huyện Tràng Định-Lạng Sơn); 02 công dân trở 

về địa phương từ TP Hồ Chí Minh; 351 ca tại cộng đồng (Bắc Giang 02; Cao Lộc 

01, Bình Gia 01, Nam Định 01); 01 ca trở về từ tỉnh Bình Phước; 18 ca về từ TP 

Hà Nội; 10 ca là công nhân và người nhà liên quan làm việc tại Công ty Junma Phú 

Thọ (xã Hồ Sơn, Hữu Lũng); 01 ca là công dân tỉnh Cao Bằng làm công nhân từ 

Bắc Ninh về; 01 ca là công dân huyện Cao Lộc làm công nhân công ty Bắc Ninh 

về; 01 ca là công dân tỉnh Tuyên Quang đến huyện Hữu Lũng; 02 ca người Yên 

Bái tạm trú tại xã Yên Vượng; 01 ca công dân người Thanh Hóa tạm trú tại xã Hòa 

Sơn; 05 ca người Điện Biên tạm trú tại xã Đồng Tân; 01 ca người Nam Định, 02 ca 

người Lai Châu tạm trú tại xã Đồng Tân; 1 ca công dân tỉnh Kiên Giang, 1 ca công 

dân tỉnh Yên Bái tạm trú tại xã Đồng Tân; 06 ca công dân Nghệ An; 01 ca Phú 

Yên, 01 ca Quảng Bình, 01 ca và 329 F1 chuyển thành F0 (trong đó 01 ca người 

Bắc Ninh, 04 ca người Nghệ An, 01 ca người Yên Bái, 01 ca người Kiên Giang, 03 

ca người Hòa Bình, 01 ca người Bắc Giang, 01 ca TP Lạng Sơn). 

- Từ ngày 06/5/2021 đến 16h00 ngày 25/01/2022 lũy tích toàn huyện có: 

972 trường hợp F0 (trong đó có 39 ca tái dương tính); tổng số F1: 6.349 (trong đó: 

21 đang cách ly tập trung; 1.266 đang cách ly tại nhà, 424 chuyển thành F0); tổng 

số F2: 17.507 (16.144 đã hoàn thành thời gian cách ly, trong ngày có: 117 F2 thực 

hiện cách ly, 56 F2 hoàn thành cách ly).  

 - Đánh giá cấp độ dịch: Theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 

của Chính phủ và Quyết định 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế:  

+ Huyện: Cấp độ 2.  

+ Các xã, Thị trấn: Trong ngày có 02 xã từ cấp độ 1 lên cấp độ 2 (Minh 

Tiến, Vân Nham); 01 xã từ cấp độ 2 xuống cấp độ 1 (Hòa Lạc);  

05 xã cấp độ 3: Minh Sơn, Yên Sơn, Đồng Tân, Hồ Sơn, Thị Trấn. 

10 xã cấp độ 2: Tân Thành, Hòa Sơn, Yên Vượng, Sơn Hà, Minh Hòa. Hòa 

Thắng, Hữu Liên, Hòa Bình, Minh Tiến, Vân Nham 

09 xã: Cấp độ 1 

 2. Tình hình cách ly và điều trị  

Tổng số Bệnh nhân F0 hiện đang cách ly điều trị: 281, trong đó: 

 - Trường Tiểu học 2 Thị Trấn: 26 

- Tại Trung tâm Y tế huyện: 31             

- Tại Khu điều trị xã Sơn Hà: 46             

- Tại Khu điều trị Trường CĐ Công Nghệ và NLĐB: 110                     
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- Tại Khu điều trị xã Cai Kinh: 32                                 

- Tại nhà: 36                                              

 Tất cả các ca Fo sức khỏe ổn định; lũy kế tổng số bệnh nhân F0 được điều 

trị là 972; lũy kế tổng số khỏi bệnh là 686, chuyển Bệnh viện Nhiệt đới TW 03 (03 

ca đã được điều trị khỏi ra viện), chuyển Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn 03, tử vong 

02 trường hợp.  

- Số F1 đang cách ly: 1.271, trong đó:  

+ 01 F1 cách ly tâị Trung tâm Y tế huyện. 

+ 06 F1 cách ly tại khu cách ly, điều trị tập trung UBND cũ xã Sơn Hà. 

+ 01 F1 cách ly tại khu cách ly, điều trị tập trung UBND cũ xã Cai Kinh. 

+ 13 F1 cách ly tại khu cách ly, điều trị tập trung trường Cao đẳng Công 

nghệ Nông lâm Đông Bắc. 

+ 1.266 F1 cách ly tại nhà. 

Trong ngày 25/01/2021 có 24 F0 được điều trị khỏi, ra viện; 12 F1 chuyển 

thành F0; 06 F1 cách ly tập trung (UBND cũ xã Sơn Hà 02, trường CĐCNNLĐB 
04); 68 F1 cách ly tại nhà; 43 F1 hoàn thành tại nhà. 

3. Công tác xét nghiệm 

- Tổng số mẫu xét nghiệm bằng kỹ thuật Real-time RT–PCR: hiện tại không 

gửi mẫu làm xét nghiệm PCR (do Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn thiếu hóa chất); 63 

mẫu làm test nhanh 2 lần cho kết quả dương tính; cộng dồn 170.016 mẫu.  

- Test nhanh kháng nguyên: Trong ngày 960 mẫu, kết quả 63 mẫu nghi ngờ 

dương tính, 897  mẫu âm tính; cộng dồn 111.663  mẫu, kết quả: 721  mẫu dương tính, 

110.942 mẫu có kết quả âm tính.  

- Liên quan đến 821 ca mắc SARS-CoV-2 tính từ 31/10/2021 đến ngày 

25/01/2022 đã truy vết được 4.368 F1, tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả 

có 590 F1 có kết quả dương tính1.  

                                                           
1 - Liên quan đến ca mắc SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội: Có 07 trường hợp liên quan đã 

được lấy mẫu xét nghiệm PCR cho kết quả âm tính. 

- Liên quan đến 03 ca bệnh SARS-CoV-2 làm công nhân tại Công ty cổ phần VS Industry-Khu công 

nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh ngày 31/10/2021: Đã thực hiện truy vết được 35 F1 (trong đó 06 F1 được cách ly tập 

trung tại Trung tâm Y tế huyện), đã được lấy mẫu xét nghiệm PCR cho kết quả âm tính. 

- Liên quan đến 03 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 04/11/2021: Đã thực hiện truy vết được 21 F1 

(trong đó 01 F1 được cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện), lấy mẫu PCR cho kết quả âm tính. 

- Liên quan đến 02 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 05/11/2021: Đã thực hiện truy vết được 25 F1 

(trong đó 02 F1 được cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện), lấy mẫu PCR cho kết quả âm tính. 

- Liên quan đến 04 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 06/11/2021: Đã thực hiện truy vết được 08 F1 

(được cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện), lấy mẫu PCR 02 mẫu có kết quả dương tính. 

- Liên quan đến 02 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 07/11/2021: Đã thực hiện truy vết được 12 F1 

(được cách ly tại nhà), lấy mẫu PCR 01 mẫu có kết quả dương tính. 

- Liên quan đến 02 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 08/11/2021: Đã  cách ly tập trung tại Trung tâm 

Y tế 01 F1, lấy mẫu PCR chưa có kết quả. 

- Liên quan đến 02 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 10, 11/11/2021: không có F1 liên quan. 

- Liên quan đến 01 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 12/11/2021: đã thực hiện truy vết được 24 F1 

(được cách ly tại nhà), lấy mẫu PCR chưa có kết quả. 

- Liên quan đến 02 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 14/11/2021: Có 02 F1 liên quan (đã được cách ly 

tập trung tại UBND xã Sơn Hà). 
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- Liên quan đến 01 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 15/11/2021: Có 02 F1 liên quan (đã được cách ly 

tại nhà). 

- Liên quan đến 03 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 16/11/2021: Có 15 F1 liên quan tại xã Nhật Tiến 

(đã được cách ly tại nhà). Ngày 17/11/2021 thêm 03 F1 liên quan tại xã Nhật Tiến và 11 F1 liên quan tại xã Thanh 

Sơn. 

- Liên quan đến 01 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 11/12/2021 có 5 F1 liên quan (cách ly tập trung); 

ngày 12/12 có 02 F1 có kết quả dương tính. 

- Liên quan đến 10 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 14/12/2021 có 126 F1 liên quan, trong đó 11 cách 

ly tập trung; 115 cách ly tại nhà. Ngày 15/12 phát hiện thêm 11 F1 thực hiện cách ly tập trung. 

- Liên quan đến 10 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 16/12/2021 có 84 F1 liên quan, trong đó 07 cách 

ly tập trung; 77 cách ly tại nhà.  

- Liên quan đến 09 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 17/12/2021 có 404 F1 liên quan, ngày 18/12 phát 

hiện thêm 33 F1 liên quan (cách ly tại nhà). 

- Liên quan đến 06 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 19/12/2021 có 61 F1 liên quan, trong đó 03 F1 

cách ly tập trung, 58 F1 cách ly tại nhà; 05 F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 

- Liên quan đến 05 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 20/12/2021 có 14 F1 liên quan cách ly tại nhà; 04 

F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 

- Liên quan đến 03 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 21/12/2021 có 36 F1 liên quan, trong đó 03 F1 

cách ly tập trung, 33 F1 cách ly tại nhà; 03 F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 

- Liên quan đến 04 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 22/12/2021 có 152 F1 liên quan cách ly tại nhà; 

04 F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 

- Liên quan đến 22 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 23/12/2021 có 99 F1 liên quan cách ly tại nhà; 13 

F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 

- Liên quan đến 04 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 24/12/2021 có 101 F1 liên quan cách ly tại nhà; 

01 F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 

- Liên quan đến 06 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 25/12/2021 có 16 F1 liên quan cách ly tại nhà; 05 

F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 
- Liên quan đến 09 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 26/12/2021 có 69 F1 liên quan, trong đó 02 F1 

cách ly tập trung, 67 F1 cách ly tại nhà; 06 F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 
- Liên quan đến 04 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 27/12/2021 có 617 F1 liên quan cách ly tại nhà; 

03 F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 
- Liên quan đến 33 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 28/12/2021 có 79 F1 liên quan cách ly tại nhà; 06 

F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 
- Liên quan đến 18 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 29/12/2021 có 506 F1 liên quan cách ly tại nhà; 

05 F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 
- Liên quan đến 03 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 30/12/2021 có 52 F1 liên quan (50 cách ly tại 

nhà, 02 cách ly tập trung); 01 F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 
- Liên quan đến 06 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 31/12/2021 có 15 F1 liên quan (13 cách ly tại 

nhà, 02 cách ly tập trung); 01 F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 
- Liên quan đến 15 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 01/01/2022 có 12 F1 liên quan (10 cách ly tại 

nhà, 02 cách ly tập trung); 08 F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 

- Liên quan đến 05 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 02/01/2022 có 05 F1 liên quan (cách ly tập 

trung); 02 F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 
- Liên quan đến 02 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 03/01/2022 có 63 F1 liên quan (cách ly tại nhà); 

01 F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 
- Liên quan đến 35 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 04/01/2022 có 25 F1 liên quan (02 cách ly tập 

trung, 23 cách ly tại nhà); 18 F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 
- Liên quan đến 17 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 05/01/2022 có 34 F1 liên quan (04 cách ly tập 

trung, 30 cách ly tại nhà); 06 F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 
- Liên quan đến 22 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 06/01/2022 có 32 F1 liên quan (01 cách ly tập 

trung, 31 cách ly tại nhà); 13 F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 
- Liên quan đến 23 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 07/01/2022 có 21 F1 liên quan (cách ly tại nhà); 

19 F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 
- Liên quan đến 11 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 08/01/2022 có 09 F1 liên quan (03 cách ly tập 

trung, 06 cách ly tại nhà); 09 F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 
- Liên quan đến 11 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 09/01/2022 có 11 F1 liên quan (02 cách ly tập 

trung, 09 cách ly tại nhà); 09 F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 
- Liên quan đến 08 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 10/01/2022 có 10 F1 liên quan (cách ly tại nhà); 

07 F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 
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4. Công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 

Tổng số liều vắc xin đã tiêm/toàn huyện (đến ngày 24.01.2022): 190.733 

(trong ngày tiêm được 1.683 liều), trong đó:  

- Tổng số tiêm mũi 1: 84.846 liều (trong ngày tiêm được 13 liều)  

- Tổng số tiêm mũi 2: 82.884 liều (trong ngày tiêm được 28 liều) 

- Tổng số tiêm mũi 3: 23.003 liều (trong ngày tiêm được 1.642 liều) 
 

Số liệu cụ thể:   

4.1. Số liệu tiêm cho đối tượng 12-17 tuổi:  

Tổng số đối tượng từ đủ 12-17 tuổi/toàn huyện: 11.443 

- Tổng số liều vắc xin đã tiêm cho đối tượng 12-17 tuổi: 21.624 (trong 

ngày tiêm được 20 liều (số không đi học là 415 liều). Trong đó: 

+ Tổng số mũi 1: 11.051 liều/11.443, tỷ lệ đạt 96.5 %;                   

+ Tổng số mũi 2: 10.573 liều/11.443, tỷ lẹ đạt 92.4 %  

4.2. Số liệu tiêm cho đối tượng trên 18 tuổi:  

- Tổng số đối tượng trên 18 tuổi/toàn huyện: 87.801   

- Tổng số liều vắc xin đã tiêm cho đối tượng trên 18 tuổi có mặt tại địa 

phương: 169.109 liều (trong ngày tiêm được 1.683 liều), trong đó:    

                                                                                                                                                                                           
- Liên quan đến 11 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 11/01/2022 có 07 F1 liên quan (01 cách ly tập 

trung, 06 cách ly tại nhà); 04 F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 
- Liên quan đến 34 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 12/01/2022 có 149 F1 liên quan (cách ly tại nhà); 

14 F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 
- Liên quan đến 56 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 13/01/2022 có 440 F1 liên quan (01 cách ly tập 

trung, 439 cách ly tại nhà); 22 F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 
- Liên quan đến 14 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 14/01/2022 có 21 F1 liên quan (cách ly tại nhà); 

13 F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 
- Liên quan đến 15 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 15/01/2022 có 26 F1 liên quan (cách ly tại nhà); 

09 F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 
- Liên quan đến 28 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 16/01/2022 có 44 F1 liên quan (01 cách ly tập 

trung, 43 cách ly tại nhà); 15 F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 
- Liên quan đến 26 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 17/01/2022 có 40 F1 liên quan (01 cách ly tập 

trung, 39 cách ly tại nhà); 12 F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 
- Liên quan đến 47 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 18/01/2022 có 45 F1 liên quan (01 cách ly tập 

trung, 44 cách ly tại nhà); 24 F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 
- Liên quan đến 30 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 19/01/2022 có 45 F1 liên quan (04 cách ly tập 

trung, 41 cách ly tại nhà); 12 F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 
- Liên quan đến 31 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 20/01/2022 có 46 F1 liên quan (06 cách ly tập 

trung, 40 cách ly tại nhà); 11 F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 
- Liên quan đến 14 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 21/01/2022 có 22 F1 liên quan (01 cách ly tập 

trung, 21 cách ly tại nhà); 10 F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 
- Liên quan đến 16 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 22/01/2022 có 12 F1 liên quan (01 cách ly tập 

trung, 11 cách ly tại nhà); 10 F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 
- Liên quan đến 15 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 23/01/2022 có 07 F1 liên quan (01 cách ly tập 

trung, 06 cách ly tại nhà); 06 F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 
- Liên quan đến 46 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 24/01/2022 có 32 F1 liên quan (02 cách ly tập 

trung, 30 cách ly tại nhà); 15 F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 
- Liên quan đến 63 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 25/01/2022 có 74 F1 liên quan (06 cách ly tập 

trung, 68 cách ly tại nhà); 12 F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 
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- Tổng số đối tượng trên 18 tuổi có mặt tại địa phương: 74.485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

+ Tổng số đã tiêm mũi 1: 73.795 liều/74.485, tỷ lệ đạt 99% (trong ngày tiêm 

được 13 liều). 

+ Tổng số đã tiêm mũi 2: 72.311 liều/74.485, tỷ lệ đạt 97% (trong ngày tiêm 

được 28 liều). 

+ Tổng số đã tiêm mũi 3: 23.003 liều/74.485 tỷ lệ đạt 30.8 % (trong ngày 

tiêm được 1.642 liều) 

- Tổng số đối tượng trên 18 tuổi không có mặt tại địa phương: 13.316 

Số đã tiêm đủ 2 mũi: 12.576 liều/13.316, đạt tỷ lệ 94.4 % 

5. Tình hình nghỉ học tập trung của các trường học trên địa bàn 

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện, tất cả các 

trường học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) trên địa bàn huyện đã cho học 

sinh nghỉ học ở nhà để phòng, chống dịch. 

II. CÁC NỘI DUNG ĐÃ TRIỂN KHAI 

1. Lực lượng Công an, Y tế tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan đến ca 

bệnh dương tính, tổ COVID-19 cộng đồng, thường xuyên giám sát công nhân về từ 

vùng dịch, giám sát các trường hợp cách ly tại nhà, thường xuyên tuyên truyền các 

biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn quản lý.  

2. Duy trì 04 chốt2 liên ngành kiểm soát dịch COVID-19 tại các trục đường 

chính vào địa bàn huyện; thực hiện kiểm soát chặt chẽ công nhân, phương tiện đi 

về từ các tỉnh miền Nam và từ vùng có dịch. Thực hiện duy trì phần mềm phòng 

chống dịch COVID-19 PC-COVID tại các chốt kiểm dịch. Dừng hoạt động 02 chốt 

kiểm dịch y tế tại xã Thanh Sơn từ ngày 12/01/2022. Lập chốt, khoanh vùng cách 

ly đối với thôn Tám Nhăm, xã Hồ Sơn kiểm soát không cho người và phương tiện 

ra vào địa bàn thôn. Thành lập cơ sở thu dung, quản lý, điều trị COVID-19 nhẹ và 

không triệu chứng tại Trường Cao đẳng Công nghệ Nông lâm Đông Bắc. 

3. Tăng cường tuyên truyền việc chấp hành quy định 5K của Bộ Y tế; chỉ 

đạo việc quản lý, giám sát, xử lý nghiêm các đối tượng thuộc diện cách ly tại 

nhà/nơi cư trú, các trường hợp F0 đã hoàn thành điều trị... 

4. Chỉ đạo các công ty, doanh nghiệp xây dựng phương án phòng chống dịch 

COVID-19, đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch, thực hiện rà soát. Hỗ trợ các 

đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. 

5. Huyện đã quyết định cấp kinh phí từ ngân sách huyện chi cho phòng, 

chống dịch 26.453 triệu đồng (chi cho công tác phòng chống dịch 16.197 triệu 

đồng, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch 10.256 triệu đồng). 

                                                           
2 01 chốt trên quốc lộ 1A tại thôn Bến Lường, xã Minh Sơn; 01 chốt tại thôn Na Hoa, xã Hồ Sơn; 01 chốt 

tại đường 242 thôn Liên Phương, xã Đồng Tiến; 01 chốt tại Bến xe Hữu Lũng, thôn Sẩy, xã Đồng Tân. 
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6. Tăng cường chỉ đạo lực lượng Công an huyện, UBND các xã, thị trấn 

tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, nhắc 

nhở, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. 

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

bàn huyện Hữu Lũng./. 
 

Nơi nhận: 
- BCĐ tỉnh Lạng Sơn; 

- Sở Y tế Lạng Sơn; 

- 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; 

- UBMTTQ và các TCCT-XH huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỈ HUY TRƯỞNG  

PHÓ CHỈ HUY TRƯỞNG 

 

 

  

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trần Quốc Phong 
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