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BÁO CÁO  

Công tác phòng, chống dịch COVID - 19 trên địa bàn huyện Như Thanh 

ngày 07/9/2021 

 
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NHƯ THANH TỪ NGÀY 

29/4/2021 ĐẾN 16h00 NGÀY 06/9/2021. 

 Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn huyện đã ghi nhận 13 ca dương tính với 

SARS-CoV-2, cụ thể:  

+ 03 ca dương tính trong các khu cách ly tập trung (đã được chuyển điều trị 

tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, cả 03 ca đã khỏi bệnh về cách ly, theo dõi sức khoẻ 

y tế tại nhà);  

+ 08 ca ghi nhận tại điểm dịch xã Phú Nhuận là các trương hợp đã được cách 

ly từ trước; trong đó: 02 ca phát hiện vào ngày 26/8/2021; 02 ca phát hiện vào ngày 

28/8/2021; 03 ca phát hiện ngày 30/8/2021, trong số này có 02 người lớn thực hiện 

cách ly, chăm sóc các cháu học sinh lớp 1, trường TH xã Phú Nhuận. 01 ca phát 

hiện ngày 01/9/2021 là mẹ của Cháu Nguyễn Gia Huy đã đi cách ly cùng cháu tại 

bệnh viện Phổi từ ngày 28/8/2021. Các trường hợp dương tính đã được chuyển 

điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, cả 08 trường hợp trên đều liên quan đến ca 

F0 - Nguyễn Thị Liên, Tiểu khu Bắc Giang, Thị trấn Nông Cống, là giáo viên dạy 

ở trường tiểu học Phú Nhuận.  

+ 02 ca ghi nhận dương tính tại BVĐK Hợp Lực là: ông Nguyễn Văn Sáu ghi 

nhận ngày 03/9/2021 và bà Ngân Thị Xuân vợ của anh Nguyễn Văn Sáu ghi nhận 

ngày 05/9/2021, có địa chỉ thường trú tại thôn Đồng Lấm xã Thanh Tân. 

Trong ngày 06/9/2021 không ghi nhận ca dương tính mới. 
 

II. TÌNH HÌNH DỊCH: (số liệu cập nhật đến 16h ngày 05/9/2021) 

1. Về công tác truy vết đối với các ca phát sinh:  

- Kết quả điều tra số người đi/đến/về từ bệnh viện đa khoa Hợp Lực. 

  + Tổng luỹ kế đến ngày 07/9/2021 kết quả truy vết là 129 người trong đó có 

17 người KCB từ khoa ung bướu; 02 người khoa y học cổ truyền;  110 trường hợp 

trở về từ các khoa, phòng, bộ phận khác của BVĐK Hợp Lực. 

-Tổng luỹ kế truy vết F1 liên quan đến Nguyễn Văn Sáu bà Ngân Thị Xuân  

là: 75 người (trong đó: Thanh Tân 46, Xuân Thái 06, xã Yên Lạc: 01 người,  Nông 

Cống: 20 người, Tĩnh Gia: 02 người). 

+ Tổng luỹ kế F2: 809 có liên quan (gồm xã Thanh Tân 532 người, xã Xuân 

Thái 188 người, xã Xuân Phúc là 01 người, thị trấn Bến Sung 08 người, xã Hải 

Long 07 người, xã Yên Lạc 09 người, Công an huyện Như Thanh 06 người, 
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UBND huyện Như Thanh 11 người, NHCS XH huyện 03 người, xã Phú Nhuận 03 

người, xã Thanh Kỳ 28 người, huyện Nông Cống 13 người ). 

+ Tổng truy vết F1 liên quan đến Ngân Thị Xuân là 12 người đều ở xã 

Thanh Tân đã lấy mẫu PCR gửi mẫu đi 15h30ph ngày 07/9/2021. 

+ Tổng truy vết số F2 là 37 người trong đó 03 người ở Thanh Kỳ và 34 

người ở Thanh Tân. 

 + Tổng luỹ kế F2: 809 có liên quan (gồm xã Thanh Tân 532 người, xã Xuân 

Thái 188 người, xã Xuân Phúc là 01 người, thị trấn Bến Sung 08 người, xã Hải 

Long 07 người, xã Yên Lạc 09 người, Công an huyện Như Thanh 06 người, 

UBND huyện Như Thanh 11 người, NHCS XH huyện 03 người, xã Phú Nhuận 03 

người, xã Thanh Kỳ 28 người, huyện Nông Cống 13 người ). 

- Kết quả truy vết từ ngày 26/8/2021 đến nay:  

- Từ ngày 26/8/2021 đến nay:  

+ Tổng số F1: 187 (trong đó truy vết trong ngày là: 12 người tiếp xúc với 

F0 Ngân Thị Xuân - Đồng Lấm - Thanh Tân )  

+ Tổng số F2:  1.789 ( trong đó truy vết trong là: 37 người trong đó có 03 

người Thanh Kỳ và 34 người Thanh Tân) 

+ Tổng số F3:  1.379 (Trong đó truy vết trong ngày là 0) 

2. Công tác xét nghiệm; Test nhanh tầm soát trong cộng đồng.  
    + Số mẫu test nhanh kháng nguyên từ ngày 27/8/2021 đến 15h ngày 

07/9/2021: 18.599, số test nhanh (+): 19 

    + Số mẫu test nhanh trong ngày 07/9: 135 mẫu, số test nhanh (+): 0 

    + Số mẫu làm PCR từ ngày 26/8/2021 đến nay: 1.299, số test PCR (+): 07 

    + Số mẫu làm PCR gửi trong ngày 07/9: 67 mẫu thời gian gửi mẫu vào hồi 

15h30ph ngày 07/9/2021. 

        3. Các biện pháp cách ly:  

- Số người thực hiện cách ly tập trung cộng dồn 698 người, trong đó đưa vào 

cách ly tập trung trong ngày là 5 người; số hiện đang cách ly tại 5 khu cách ly tập 

trung là 124 người. 

- Số cộng dồn cách ly tại nhà là 11.885 người, trong đó số cách ly tại nhà 

trong ngày là: 32 người; số hiện đang cách ly tại nhà:  1.478 người 
 

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA HUYỆN.  

1. Công tác tổ chức chỉ đạo 

Ngày 07/9/2021, đồng chí Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội ý phân công 

chuẩn bị cho cuộc làm việc với các công ty, xí nghiệp trên địa bàn huyện về công 

tác phòng chống dịch và lấy mẫu gộp cho công nhân, lao động theo sự chỉ đạo của 

đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.  

Các đồng chí thành viên BCĐ phòng chống dịch tiếp tục kiểm tra, giám sát 

hoạt động của các xã, thị trấn được phân công chỉ đạo. Kiểm tra các hoạt động 
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công tác tiêm mũi 2, đợt 5 vắc xin phòng Covid-19 theo Kế hoạch 202/KH-UBND 

ngày 02/9/2021 của UBND huyện. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó đặc biệt là trên hệ thống 

truyền thanh của huyện, xã, thôn. Duy trì tần xuất phát thanh 05 lần/ngày. Đối với 

các đơn vị giãn cách, cách ly tập trung tuyên truyền Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 

15, 16 của thủ Tướng chính phủ. Vận động, tuyên truyền để Nhân dân không 

hoang mang, song cũng không chủ quan, đồng thời nghiêm túc chấp hành Chỉ thị, 

góp phần đẩy lùi dịch bệnh.  

- Các địa phương thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg cơ bản 

bảo đảm lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu. Các xã Xuân Du, Cán Khê đã 

hỗ trợ Thị trấn Bến Sung, Khu cách ly tập trung, bệnh viện đa khoa, TTYT huyện 

về lương thực, thực phẩm, bảo đảm cuộc sống cho Nhân dân trong ngày cách ly xã 

hội. 

- Tiếp tục làm test nhanh tầm soát cho các đối tượng có nguy cơ cao tại các 

xã, thị trấn. Duy trì hoạt động 18 chốt kiểm dịch.  

- Huyện đã xây dựng phương án, kịch bản phòng chống dịch ở mức độ cao 

cho giãn cách, cách ly xã hội ở 01 xã, 50% số xã và toàn huyện. Xây dựng phương 

án hậu cần; phương án về y tế; phương án các chốt kiểm dịch; phương án các khu 

cách ly y tế tập trung… 

Chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng các phương án, kịch bản phòng chống dịch 

ở mức cao nhất. Chỉ đạo Bệnh viện đa khoa huyện chuẩn bị thuốc, phương tiện, 

thiết bị, khu điều trị bệnh nhân F0, với 20 giường bệnh; 01 phòng đẻ. 
 

2. Hoạt động triển khai chiến dịch tiêm chủng VX phòng Covid-19  

- Tổng 04 đợt đã tiêm: 2.626 mũi, trong đó 892 mũi 2, tiêm 1.734 mũi 1 cho 

các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21 của Chinh phủ . Không có  trường hợp 

phản ứng nặng sau tiêm. 

- Đợt 5 đang tổ chức triển khai theo Kế hoạch số 202 /KH-UBND, ngày 02 

tháng 9 năm 2021 của UBND huyện. Tính đến 12h ngày 07/9/2021 đã tiêm được 

2.371 mũi 1 Astrazeneca và 431 mũi 2 vắc xin Moderna. Hiện tại đang tiếp tục 

tiêm mũi 2 vắc xin Moderna cho các trường hợp theo quy định.  Không có trường 

hợp phản ứng nặng sau têm. 

        3. Việc xử phạt các vi phạm trong phòng, chống dịch  

Tính đến ngày 29/8/2021 lực lượng Công an trên toàn huyện đã tổ chức tuần 

tra 815 lượt; nhắc nhở 930 trường hợp; tham mưu xử phạt 116 trường hợp vi phạm 

các quy định phòng chống dịch với tổng số tiền phạt: 213.500.000 (Hai trăm mười 

ba triệu năm trăm nghìn đồng). Ngoài ra Công an huyện đang tiến hành xác 

minh, cũng cố hồ sơ xin ý kiến Giám đốc Công an tỉnh ra Quyết định xử phạt vi 
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phạm hành chính đối với 01 trường hợp liên quan đến việc đăng tải thông tin lên 

không gian mạng sai sự thật gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. 

4. Thống kê, báo cáo người Như Thanh đang lưu trú ở các tỉnh, thành 

phố khác trong nước tại VB số 1377/BCĐ-PCD ngày 21/7/2021 của BCĐ 

huyện: 

- Tổng số người đang ở các địa phương khác: 9.904;  

- Đã kêu gọi ủng hộ cho con em đang ở vùng dịch gặp khó khăn, hỗ trợ gần 

700 người động viên họ ở lại, không trở về trong thời điểm dịch. 
 

5. Cơ sở cách ly tập trung của huyện.  

- Hiện tại, huyện đang trưng dụng 05 khu cách ly y tế tập trung, gồm:  

+ Khu Công sở xã Phúc Đường cũ: Đảm bảo cách ly 55 người.  

+ Khu Trường Mầm non Phúc Đường: Đảm bảo cách ly tối đa 64 người.  

+ Khu Trạm Y tế Phúc Đường cũ: Đảm bảo cách ly tối đa 24 người.  

+ Khu Trường THCS xã Phú Nhuận: Đảm bảo cách ly tối đa 69 người.  

+ Khu Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Phúc Đường: Đảm bảo cách ly 72 

người.  

- Đã xây dựng phương án đảm bảo cách ly cho 1.000 người. 

III. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI.  

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh vừa phòng chống dịch 

vừa phát triển kinh tế. Song trước mắt xác định công tác phòng chống dịch là 

nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt quan trọng của huyện; quyết tâm thực hiện các giải 

pháp nhanh, mạnh, quyết liệt hơn so với thực tế để ngăn chặn dịch bệnh, không để 

bùng phát trên địa bàn để bảo vệ sức khỏe Nhân dân.  

- Đẩy nhanh tiến độ rà soát F1, F2, F3, khoanh vùng, dập dịch. Không để lây 

lan trong cộng đồng. Đồng thời thực hiện test nhanh tầm soát khẩn cấp đối tượng 

nguy cơ cao cho khoảng 12.000 người trong khu dân cư và tiến tới test nhanh 

100%  lao động công ty giày AKALIA; xây dựng phương án chuẩn bị test nhanh 

cho 24.000 giáo viên, học sinh trên toàn huyện trước khi bước vào năm học mới.  

- Chuẩn bị đầy đủ các phương án hậu cần, y tế cho kịch bản phòng chống 

dịch ở mức cao hơn. Chăm lo đời sống Nhân dân, không để có hộ đói trong thời 

gian giãn cách, cách ly xã hội; chỉ đạo các ngành xây dựng kế hoạch giải quyết 

việc làm cho người lao động trở về từ vùng dịch (huyện Như Thanh có trên 6.000 

lao động trở về từ vùng dịch, hiện chưa có việc làm). 

IV. KHÓ KHĂN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

1. Khó khăn, tồn tại 
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- Việc cách ly, giãn cách xã hội là việc mới, chưa có tiền lệ, nên diễn ra 

nhiều tình huống phải xử lý gấp: như tổ chức giao thông; việc tổ chức tang lễ cho 

người quá cố đưa đi hỏa táng còn gặp khó khăn. 

- Mặc dù đã chủ động chuẩn bị số lượng vật tư y tế, nhưng do dịch bệnh 

phức tạp nên xuất kho số lượng nhiều, khả năng sẽ thiếu hụt nếu không được tỉnh 

hỗ trợ kịp thời.  

2. Đề xuất, kiến nghị  

 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế Thanh Hoá; 

- Sở LĐTB&XH Thanh Hóa; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Thường trực HU, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ PCD Covid-19 huyện; 

- Các đồng chí Bí thư các xã, thị trấn; 

- Các đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Các đơn vị Y tế tuyến huyện; 

- Lưu VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN                                                                         

Lê Ngọc Hoa 
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