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UỶ 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 3 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

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

(Từ 8h00 ngày 14/3/2023 đến 8h00, ngày15/3/2003) 

 

 

Kính gửi: Sở Y tế Thanh Hoá. 

  

  I. TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 TẠI HUYỆN VĨNH LỘC 

 1. Tình hình bệnh nhân 

 - Số ca bệnh Dương tính trong ngày: không. 

 - Số ca bệnh Dương tính cộng dồn: 15.063. 

 - Số ca bệnh Dương tính điều trị khỏi cộng dồn: 15.063 

 + Số BN điều trị khỏi, ra viện trong ngày: 00 

 + Số BN chuyển tỉnh trong ngày: 00  

 - Số BN hiện đang điều trị: 00 (Tại nhà: 00, BVĐK: 00). 

 - 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: 53.307 test 

- Số test nhanh làm trong ngày: 00 test 

4. Công tác điều trị 

 4.1. Điều trị tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Lộc 

 - Bệnh nhân mới: 00 

- Bệnh nhân chuyển viện trong ngày: 00  
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- Bệnh nhân khỏi trong ngày: 00 

- Bệnh nhân hiện đang điều trị: 00 bệnh nhân 

4.2. Điều trị tại nhà 

- Bệnh nhân mới: 00 

- Bệnh nhân chuyển viện trong ngày: 00  

- Bệnh nhân khỏi trong ngày: 00 

- Bệnh nhân hiện đang điều trị: 00 bệnh nhân 

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

 Tính đến 8h00 ngày 15/3/2023, toàn huyện Vĩnh Lộc đã tiếp nhận 205.288 

liều vắc xin phòng Covid-19, đã triển khai tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 5 đến 

dưới 12 tuổi, tiêm mũi nhắc lại cho trẻ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi và triển khai 

tiêm mũi nhắc lại lần 2 cho người từ 18 tuổi trở lên phòng Covid-19 với kết quả 

cụ thể như sau: 

* Tổng số trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: 10.719 trẻ 

- Có 10.609/10.719 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ: 98,97% 

- Có 9.614/10.719 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 2 đạt tỷ lệ: 89,69%  

* 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 5.039/5.683 trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi nhắc lại lần 1 đạt tỷ 

lệ: 88,67%. 

* Tổng số người từ 18 tuổi trở lên: 57.689 người 

- Có 60.461/57.689 người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ: 104,80% . 

- Có 57.689/57.689 người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi đạt tỷ lệ: 100,00% 

- Có 52.135/57.689 người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi nhắc lại lần 1 đạt tỷ 

lệ: 90,37%. 

- Có 20.556/57.689 người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi nhắc lại lần 2 đạt tỷ 

lệ: 35,63%. Trong đó có 20.556/42.436 người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi nhắc 

lại lần 2 sau khi đã tiêm mũi nhắc lại lần 1 đạt tỷ lệ: 48,44%. 

 II. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÃ TRIỂN KHAI 

 1. Công tác tổ chức chỉ đạo 

 Thực hiện Công văn số 2770/UBND-VP ngày 04/10/2022 của UBND 

huyện Vĩnh Lộc về việc tiếp tục tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 và phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm. 

 Thực hiện Công văn số 497-CV/HU ngày 08/9/2022 của Huyện uỷ Vĩnh 

Lộc về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. 

 Thực hiện Công văn số 3592/SYT-NVY ngày 08/9/2022 của Sở Y tế tỉnh 

Thanh Hoá về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 
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 Thực hiện Công văn số 1449/UBND-VP ngày 06/9/2022 của UBND 

huyện Vĩnh Lộc về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

 Thực hiện Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 của Bộ Y tế về 

việc Ban hành Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 tại 

nơi công cộng. 

 Thực hiện Công điện số 11-CĐ/TU ngày 05/9/2022 của Ban Thường vụ 

tỉnh uỷ Thanh Hoá về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

 Thực hiện Công văn số 494-CV/HU ngày 31/8/2022 của Huyện uỷ Vĩnh 

Lộc về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trên 

địa bàn huyện. 

            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 tướng 

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. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Thường trực HU-HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT  UBND huyện; 

- BCĐ phòng , chống dịch huyện; 

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

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Nguyễn Văn Tâm 
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