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BÁO CÁO  

Hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19  

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (ngày 16/5/2021) 

 

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH  

- Đến 18h00 ngày 16/5/2021, tại Việt Nam có tổng cộng 2.709 ca ghi nhận 

trong nước và 1.466 ca nhập cảnh. Số ca mắc mới từ ngày 27/4 đến nay: 1.139  ca. 

- Tại tỉnh Bắc Kạn: Đến 18h00 ngày 16/5/2021, không ghi nhận trường hợp 

mắc viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2) trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn. 

II. CÔNG TÁC THAM MƯU, CHỈ ĐẠO 

-  Công văn số 1412/SYT-NVY ngày 16/5/2021 về việc thần tốc truy vết các 

trường hợp đi về từ vùng dịch trở về địa phương; 

-  Báo cáo số 190/BC-SYT ngày 16/5/2021 về việc truy vết các trường hợp liên 

quan ca mắc COVID-19 (F0) là công dân các huyện Ba Bể, Chợ Mới, Bạch Thông. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỤ THỂ 

1. Hoạt động truy vết, xác minh các trường hợp đi từ vùng dịch về 

Số F1 mới trong ngày: 84 trường hợp. 

* Huyện Ba Bể ghi nhận 51 trường hợp trong đó: 

- 42 trường liên quan đến trường hợp F0 Đàm Thị Nhẫn khu công nghiệp 

Quang Châu, Bắc Giang. 

- 03 trường hợp đi từ khu công nghiệp Quang Châu, Bắc Giang về địa 

phương. 

- 06 trường hợp F1 từ Bắc Ninh về. 

* Huyện Bạch Thông ghi nhận: 10 trường hợp liên quan đến trường hợp 

F0 La Thị Điểm. 

* Huyện Chợ Đồn ghi nhận: 01 trường hợp liên quan liên quan đến F0 

Đàm Thị Nhẫn. 

* Huyện Chợ Mới ghi nhận: 22 trường hợp liên quan đến trường hợp F0 

Bế Thị Hiệu. 

Số truy vết trong ngày: F2: 86; F3: 70 
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2. Trong ngày có 2.969 trường hợp thực hiện khai báo y tế gồm: 

(Ba Bể: 40, Bạch Thông: 178, Chợ Đồn: 94, Chợ Mới: 2.408, Na Rỳ: 49, Ngân 

Sơn: 45, Pác Nặm 99, TP Bắc Kạn: 52) 

3. Cách ly và giám sát y tế 

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú mới trong ngày: 496 

-  Cách ly tại cơ sở y tế mới trong ngày: 0  

-  Cách ly tại cơ sở cách ly tập trung mới trong ngày: 84 

4. Hoạt động xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm 

 Trong ngày thực hiện lấy 134 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm; 104 kết quả đều 

âm tính SARS-CoV-2; 74 mẫu chờ kết quả xét nghiệm. 

5. Kết quả hoạt động tại chốt kiểm dịch y tế liên ngành phòng chống dịch 

bệnh COVID-19 

- Số phương tiện được khử trùng: Xe máy: 104; ô tô: 1.054; 

- Số người qua lại được kiểm tra sức khỏe: 3.144 

- Số người không đeo khẩu trang bị nhắc nhở/xử lý: 68 

- Số vật phẩm, động vật, thực phẩm và các hàng hóa khác được kiểm tra: 27 

III. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TIẾP THEO  

3.1. Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của BCĐ TW, UBND tỉnh, thực 

hiện tốt công tác tham mưu cho ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

tỉnh Bắc Kạn, tiếp tục thực hiện rà soát truy vết các trường hợp liên quan đến các 

ổ dịch theo thông báo của Bộ Y tế để hướng dẫn và thực hiện các biện pháp PCD 

theo quy định, chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành về công tác đảm bảo y tế cho 

công tác bầu cử, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong hoạt 

động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hoạt động tại các chốt kiểm dịch y tế 

liên ngành. Tiếp tục kiểm tra công tác đảm bảo y tế cho công tác bầu cử tại các 

huyện , thành phố. 

 3.2. Phối hợp với BCHQS tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện tốt cách 

ly tập trung các công dân từ tỉnh Cao Bằng chuyển về theo chỉ đạo của Quân khu I. 

3.3. Chỉ đạo các đơn vị trong ngành tiếp tục giám sát, rà soát, truy vết, quản 

lý theo dõi tất cả các trường hợp đi từ vùng dịch về địa phương, lấy tờ khai y tế, 

theo dõi, đo thân nhiệt, truy vết. đồng thời gửi báo cáo đúng thời gian quy định 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  

3.4. Tiếp tục tăng cường truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 cho 

nhân dân tại thôn, tổ, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống 
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dịch và thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K (Khẩu trang -Khử khuẩn -Khoảng 

cách -Không tụ tập- Khai báo y tế). Thường xuyên cập nhật thông tin về tình 

hình diễn biến của dịch bệnh trên Thế giới, khu vực, trong nước và các văn bản 

chỉ đạo của cấp trên, các khuyến cáo của Bộ Y tế và cơ quan có thẩm quyền. 

Trên đây là báo cáo nhanh các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 ngày 

16/5/2021 của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn./.  
  

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh:  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ban Dân tộc; 

- Các TV BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- Đài PT-TH tỉnh; 

- Báo BK; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện/TP; 

- BGĐ SYT; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Ban BV&CSSK CB tỉnh; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vi Duy Tuyến 
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