
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN VĨNH LỘC 

 

Số :          /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

          Vĩnh Lộc, ngày    tháng 8 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Công tác PCD COVID – 19 đợt IV ( Từ ngày 27/4/2021 đến nay) 

(Từ 8h00 ngày 25/8/2022 đến 8h00 ngày 26/8/2022) 

 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa. 

 I. Tình hình dịch bệnh tại Vĩnh Lộc 

 1. Tình hình bệnh nhân 

 - Số ca bệnh Dương tính trong ngày: không 

 - Số ca bệnh Dương tính cộng dồn: 15.016. 

 - Số ca bệnh Dương tính điều trị khỏi cộng dồn: 15.002 

 + Số BN điều trị khỏi, ra viện trong ngày: 01 

 + Số BN chuyển tỉnh trong ngày: 00  

 - Số BN hiện đang điều trị: 14 (Tại nhà: 06, BVĐK: 08). 

 - Số BN diễn biến nặng, nguy kịch: 00. 

 - Số BN tử vong cộng dồn: 00. 

2. Tổ chức cách ly 

* Cách ly tại nhà 

- Tổng số cách ly: 19.185. 

- Tổng số hoàn thành cách ly: 19.185 

+ Hoàn thành cách ly trong ngày: 00 

- Cách ly mới trong ngày: 00. 

- Số hiện đang cách ly: 00 người 

3. Công tác xét nghiệm 

3.1. Xét nghiệm RT-PCR 

- Tổng số mẫu đã xét nghiệm: 13.071 mẫu 

- Số lấy trong ngày: 00 mẫu 

3.2. Xét nghiệm test nhanh 

- Tổng số test nhanh đã thực hiện: 53.202 test 

- Số test nhanh làm trong ngày: 01 test 

4. Công tác điều trị 

4.1. Điều trị tại khu điều trị F0 huyện Vĩnh Lộc 

* Số bệnh nhân F0 điều trị tại cơ sở điều trị F0 huyện Vĩnh Lộc cộng dồn: 413 

người. Hiện tại đang điều trị: 00 bệnh nhân. 

- Số người hết thời gian cách ly điều trị: 401 người. 

- Số ca chuyển tỉnh điều trị cộng dồn: 12 người. 
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 4.3. Điều trị tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Lộc 

 - Bệnh nhân mới: 00 

- Bệnh nhân chuyển viện trong ngày: 00  

- Bệnh nhân khỏi trong ngày: 00 

- Bệnh nhân hiện đang điều trị: 08 bệnh nhân 

 + Vĩnh Tiến: 01     + Vĩnh Hùng: 01 

 + Vĩnh Phúc: 02     + Thị Trấn: 02 

 + Ninh Khang: 01     + Cẩm Thuỷ: 01 

4.2. Điều trị tại nhà 

- Bệnh nhân mới: 00 

- Bệnh nhân chuyển viện trong ngày: 00  

- Bệnh nhân khỏi trong ngày: 01 

- Bệnh nhân hiện đang điều trị: 06 bệnh nhân 

Đơn vị Bệnh nhân hiện có Số được dùng thuốc kháng virus 

Vĩnh Hưng 1 0 

Thị Trấn 5 0 

Tổng số 06 0 

 II. Các hoạt động đã triển khai 

 1. Công tác tổ chức chỉ đạo 

            Thực hiện công văn số 3015/SYT-NVY ngày 01/8/2022 của Sở Y tế tỉnh 

Thanh Hóa về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp. 

            Thực hiện công văn số 4049/BYT-DP ngày 29/7/2022 của Bộ Y tế về việc 

tăng cường phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp. 

 Thực hiện Công điện số 664/CĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ T ướng Chính 

Phủ về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19. 

 Thực hiện Công điện số 09-CĐ/TU ngày 01/6/2022 của Ban Thường vụ tỉnh 

uỷ Thanh Hoá về việc lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

 Thực hiện Công văn số 1532/SYT-NVY ngày 18/4/2022 của Sở Y tế tỉnh 

Thanh Hoá về việc tăng cường phối hợp triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 

cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. 

 Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh 

Thanh Hoá về việc Tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi 

đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, năm 2022. 

 Thực hiện Công điện số 08-CĐ/TU ngày 18/3/2022 của Ban thường vụ Tỉnh 

ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh. 

Thực hiện Quyết định số 616/QĐ-BYT ngày 15/3/2022 của Bộ Y tế về việc 

đính chính Quyết định số 604/QĐ-BYT ngày14/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban 

hành “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19”. 
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2. Công tác thông tin, tuyên truyền 

Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về phòng, chống dịch, chú trọng truyền thông 

về thực hiện thông điệp 5K, cài đặt và sử dụng các ứng dụng khai báo y tế tự 

nguyện, ứng dụng Bluezone. 

Thực hiện tuyên truyền về tư vấn chăm sóc bệnh nhân COVID-19 qua tổng 

đài 1022 của tỉnh đến người dân. 

3. Triển khai chiến dịch tiêm Vắc xin phòng Covid-19 

 Tính đến 8h00 ngày 26/8/2022, toàn huyện Vĩnh Lộc đã tiếp nhận 213.668 

liều vắc xin phòng Covid-19, đã triển khai thực hiện 22 đợt tiêm chủng, đang triển 

khai tiêm mũi 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và triển khai tiêm mũi nhắc lại lần 2 

phòng Covid-19 với kết quả cụ thể như sau: 

* Tổng số trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: 10.717 trẻ 

- Có 10.576/10.717 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ: 98,68% 

- Có 9.162/10.717 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 2 đạt tỷ lệ: 85,49%  

* Tổng số trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi: 6.357 trẻ 

- Có 6.329/6.357 trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ: 99,56% 

- Có 6.329/6.357 trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm đủ mũi đạt tỷ lệ: 99,56% 

- Có 4.571/5.683 trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi nhắc lại lần 1 đạt tỷ lệ: 

80,43% 

* Tổng số người từ 18 tuổi trở lên: 57.684 người 

- Có 60.457/57.684 người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ: 104,80% . 

- Có 57.690/57.684 người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi đạt tỷ lệ: 100,00% 

- Có 51.794/57.684 người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi nhắc lại lần 1 đạt tỷ lệ: 

89,79% 

- Có 12.082/57.684 người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi nhắc lại lần 2 đạt tỷ lệ: 

20,95%. Trong đó có 12.082/42.436 người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi nhắc lại lần 

2 sau khi đã tiêm mũi nhắc lại lần 1 đạt tỷ lệ: 28,47% 

III. Khó khăn, tồn tại và đề xuất, kiến nghị 

1. Khó khăn, tồn tại 

 Việc theo dõi quản lý đối tượng tiêm chủng, quản lý di biến động dân số ở 

một số xã, thị trấn còn hạn chế gây khó khăn cho lập kế hoạch tiêm chủng, dự trù, 

phân bổ vắc xin và thống kê báo cáo. 

2. Đề xuất, kiến nghị 

- Các thành viên Ban chỉ đạo các cấp tăng cường, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo 

công tác quản lý, điều trị người bệnh, hằng tuần đánh giá mức độ dịch và triển 

khai các biện pháp thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 tại các 

xã thị trấn được phân công phụ trách. 

- Đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung vào công tác tổ chức 

tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.  

 3. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới 
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- Triển khai Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 8/7/2022 của UBND huyện 

Vĩnh Lộc về việc tập trung triển khai, thực hiện công tác tiêm chủng vắc xin 

phòng Covid-19 trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc. 

- Triển khai Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về Chương trình phòng, chống Covid-19. 

- Triển khai Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh 

Thanh Hoá về việc Tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi 

đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, năm 2022. 

- Tiếp tục triển khai Phương án quản lý, theo dõi và điều trị người nhiễm 

Covid-19 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú trên địa bàn huyện. 

- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch của BCĐ Quốc gia 

PCD Covid-19, Bộ Y tế, BCĐ PCD Covid-19 tỉnh. 

- Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa tốc độ tiêm vắc xin an toàn, khoa học, hiệu 

quả./. 

                                                       
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực: HU-HĐND (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (để báo cáo); 

- BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện; 

- BCĐ phòng, chống dịch các xã, thị trấn. 

- Lưu VT. 

 
KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tâm 
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