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BÁO CÁO 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Bắc Yên 
 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Sơn La 
 

 I. CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH 

 Theo thống kê của Bộ Y tế tính đến 06h ngày 23/02/2021: Việt Nam có tổng 

cộng 2395 ca mắc Covid-19, trong đó có 1496 ca lây nhiễm trong cộng đồng. 

- 1717 bệnh nhân đã khỏi bệnh, 678 bệnh nhân đang điều trị và 35 ca tử vong. 

 - Tính từ 06h ngày 22/02/2021 đến 06h ngày 23/02/2021: Ghi nhận 12 ca mắc 
mới. 

 II.CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO 

- Thường trực huyện ủy, thường trực UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng chống 

dịch cấp huyện chỉ đạo đảng ủy, UBND các xã, thị trấn, các phòng, ban, ngành, đơn vị 
và Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác truyền thông về tình hình diễn biến 

của dịch bệnh nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân trên địa bàn huyện; triển khai 
thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn toàn huyện, ngăn 
chặn không để dịch bệnh lây lan vào địa bàn huyện. 

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 huyện tổ chức họp định kỳ để đánh 
giá diễn biến, tổng hợp chung tình hình, kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc và 

kiến nghị đề xuất của cơ sở trong công tác phòng, chống dịch báo cáo Thường trực 
huyện ủy, kịp thời đưa ra những giải pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình 

thực tế của huyện. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. kết quả rà soát các trường hợp đi từ vùng dịch về 

Tổng số người được rà soát trong ngày: 38 người. 

Tổng số người được rà soát tính đến 08h ngày 23/02/2021: 5524 người, đã thực 

hiện khai báo y tế: 5524 trường hợp, hiện tại ổn định: 5524. 

 2. Các hoạt động khử khuẩn môi trường 

 Tổ chức phun khử khuẩn tại các trường học, các khu vực có trường hợp bệnh 

nghi ngờ (Lũy tích 590 điểm đã được phun, khử khuẩn). 

3. Tình hình thực hiện cách ly 

Tổng số người được rà soát, theo dõi, giám sát, cách ly đến 08h ngày 

23/02/2021: 5524. Trong đó: 

* Tổng số người hết thời hạn cách ly: 4617 người. 
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- Số người hết thời hạn cách ly trong ngày: 845 người. 

+ Cách ly tập trung: 0người. 

+ Cách ly tại cơ sở y tế: 0 người. 

+ Cách ly tại nhà, nơi  lưu trú: 249 người. 

+ Hướng dẫn, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú: 596 người. 

* Tổng số nguời hiện đang theo dõi, cách ly: 907 người. 

+ Cách ly tập trung: 5. 

+ Cách ly tại cơ sở y tế: 0 người. 

+ Cách ly tại nhà, nơi  lưu trú: 206 người ( thêm 01 trường hợp hết cách ly tập 

trung ngày 17/02  trở về địa phương cách ly 14 ngày tại nhà, nơi lưu trú).  

+ Trường hợp trở về từ nước ngoài hết cách ly: 01 

+ Hướng dẫn, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú: 696 

4. Số trường hợp lấy mẫu gửi xét nghiệm 

- Số xét nghiệm lấy ngày 22/02/2021: 0 mẫu. 

- Tổng số mẫu xét nghiệm các trường hợp đi từ vùng dịch về: 61 mẫu. Kết quả 

61 mẫu âm tính.0 mẫu chưa có kết quả. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không. 

Trên đây là báo cáo giám sát dịch bệnh do Covid-19 ngày 23/02/2021 trên địa 
bàn huyện Bắc Yên. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 trân trọng báo cáo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi 
- Lưu: VT, BCĐ. 
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CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Lê Văn Kỳ 
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