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BÁO CÁO 

Tình hình triển khai kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Mai Sơn 
(ngày 10 tháng 10 năm 2021) 

 

 

Kính gửi:  
- Sở Y tế tỉnh Sơn La; 

- Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch tỉnh; 
- Thường trực huyện ủy. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 24/7/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và 

các văn bản có liên quan khác về công tác phòng, chống dịch Covid-19; Công 

văn số 1226-CV/HU ngày 31/7/2021 của huyện ủy Mai Sơn về việc báo cáo 

công tác triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh  Covid-19 trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện Mai Sơn 

báo cáo tình hình triển khai kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn huyện cụ thể 

như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

- UBND, Ban chỉ đạo huyện đã ban hành các văn bản1 

- UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; UBND các 

xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện về 

công tác phòng, chống Covid-19; tuyệt đối không để xuất hiện tư tưởng, tâm lý, 

biểu hiện chủ quan, lơ là; chủ động phương án đảm bảo và cung ứng hàng hóa thiết 

yếu phục vụ đời sống người dân trên địa bàn trong thời gian có dịch; tiếp tục tuyên 

truyền rộng rãi đến người dân về việc hạn chế tối đa việc di chuyển đến các vùng 

dịch và thực hiện khai báo y tế trung thực, kịp thời; Tăng cường hoạt động c ủa các 

Tổ Covid cộng đồng nhằm giám sát, ngăn chặn mầm dịch (nếu có); nắm chắc 

thông tin của người dân thuộc các hộ gia đình có  người đi đến/ở/về từ các vùng 

dịch để triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy 

định; thực hiện nghiêm túc Thông điệp 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng 

cách - Không tụ tập - Khai bảo y tế” để các cấp, các ngành, cùng toàn thể nhân dân 

được biết và chủ động thực hiện. 

                                        
1 (1) Quyết định số 54-QĐ/BCĐ  ngày  9/10/2021 của Ban chỉ đạo 643 huyện về việc phê duyệt danh 

sách các trường hợp hoàn thành thời gian cách ly y tế tại khu cách ly tập trung huyện Mai Sơn . 
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II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền 

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông - Văn 

hóa huyện thông tin kịp thời, thường xuyên về tình hình dịch bệnh; các văn bản 

chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện trong công tác phòng, chống dịch 

Covid-19; các khuyến cáo về phòng, chống dịch bệnh để người dân chủ động 

thực hiện phòng tránh, thông tin tuyên truyền kịp thời, chính xác để người dân 

không hoang mang, lo lắng.  

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền trên hệ thống 

phát thanh của xã, thị trấn, bản, tiểu khu ít nhất 02 lần/ngày để người dân chủ 

động, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trong 

công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Tình hình kiểm soát dịch COVID-19 

2.1. Kết quả kiểm soát tại các cửa khẩu và đường mòn, lối mở. 

- Huyện Mai Sơn không có cửa khẩu. 

- Tại các đường mòn, lối mở: Duy trì 01 chốt tại bản Đen xã Phiêng 

Pằn: Thực hiện trong ngày: 07 người, lũy kế: 193 người. 

2.2. Người lao động của huyện xuất, nhập cảnh 

- Số người nhập cảnh trong ngày: 0 người. 

- Lũy kế số người nhập cảnh: 20 người.  

2.3. Người nước ngoài (thăm thân, du lịch, học tập) 

- Số người nhập cảnh trong ngày: 0 người. Lũy kế: số người nước ngoài 

hiện đang lưu trú, tạm trú trên địa bàn huyện: 04 người. 

2.4. Kết quả số người lưu trú ở nhà nghỉ chấp thuận; tổ cấp ủy phụ 

trách, tổ Covid cộng đồng, chốt kiểm soát tại các xã, thị trấn 

- Số người lưu trú ở nhà nghỉ: trong ngày 11 khách, lũy tích từ 1/10 đến 

nay: 126 khách (trong đó: 07 khách nghỉ tại cơ sở lưu trú chấp thuận, lũy tích từ 

1/10 đến nay 103 người). 

- Tổ cấp ủy phụ trách các bản tiểu khu: 99 tổ. 

- Tổ Covid- 19 cộng đồng: 846 tổ. 

- Chốt kiểm soát ở các xã, bản, tiểu khu: 02 chốt tại 01 xã. 

2.5. Kết quả rà soát, truy vết 

- Thực hiện tới thời điểm hiện tại: 54 người, trong đó: Về từ vùng có dịch: 
22 người, về từ vùng không có dịch và vùng xanh thực hiện xong Chỉ thị 16 
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hoặc Chỉ thị 15 của Chính phủ: 32 người. 

- Luỹ tích tổng số người đi từ các tỉnh trong nước có dịch và liên quan 
khác được rà soát từ ngày 30/4/2021 đến nay là: 2.058 người. 

2.6. Số người hiện đang theo dõi, giám sát, cách ly 

- Tổng số: 312 người, trong đó:  

+ Cách ly tại cơ sở y tế: 03 người. 

+ Cách ly tại khu cách ly tập trung: 72 người. 

+ Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 193 người. (Không có biểu hiện ho, sốt khó thở, 

sức khỏe bình thường) 

+ Hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú: 44 người. 

- Tổng số người đã hết thời gian theo dõi, giám sát, cách ly lũy tích 1.746 người. 

2.7. Công tác xét nghiệm 

- Lũy kế xét nghiệm: 3.430 mẫu. 

- Kết quả:  

+ Số mẫu (+): 04 mẫu. BN 4367, lần 5,6 (-) hiện đã khỏi bệnh.  

+ Số mẫu (-): 3.389 mẫu. 

+ Số xét nghiệm chưa có kết quả: 37 mẫu. 

 2.8. Kết quả tiêm chủng Vacxin phòng Covid-19 

 - Thực hiện trong ngày: 0 liều. 

 - Lũy kế số mũi tiêm: 21.610 trong đó: Mũi 1: 15.768 mũi; Mũi 2: 5.842 

 - Tổng số vắc xin đã sử dụng: 1.874 lọ. 

 - Lũy kế tổng số phản ứng nặng sau tiêm: 05 ca. 

2.9. Kết quả rà soát số lao động của huyện đi làm ăn xa tại các tỉnh, 

thành phố trong nước; số đã trở về, số người chưa trở về địa  bàn huyện 

- Số người lao đi làm ngoại tỉnh: 9.225 người. 

+ Số lao động đã trở về: 2.469 lao động (tăng 09 người). 

+ Số người lao động chưa về 6.756 lao động. (trong đó: Thành Phố Hồ Chí 

Minh 91 người; Bình Dương 131 người; Đồng Nai 78 người; Hà Nội 1.953 người…) 

- Số lao động đi làm việc có nhu cầu trở về: 468 người ( tăng  04  người). Trong đó: 

(Thành phố Hồ Chí Minh 07 người, Bình Dương 50 người, Đồng Nai 05 người, và 1 số 

tỉnh khác). 

- Số lao động cần trợ giúp khó khăn toàn huyện: 198 lao động ( tăng  0  người)  
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 3. Công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn. 

 3.1. Kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng chống dịch 

 - Số lượt kiểm tra trong ngày: 22 lượt. 

 - Số trường hợp nhắc nhở: 03 trường hợp. 

 - Xử lý vi phạm trong ngày 0 vụ; 0 cá nhân; số tiền 0 đ. 

 - Lũy kế 100 vụ, 106 cá nhân với tổng số tiền: 234.500.000đ. 

 3.2. Kiểm soát phương tiện và các điểm chung chuyển, giao nhận hàng 

hóa, thực hiện lắp camera tại các điểm  

- Huyện bố trí 29 điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận hàng hóa (trong đó: 

05 điểm đang trình Sở GTVT). 

- Số xe qua chốt Vân Hồ trong ngày 9/10: 176 xe, 239 người lũy kế 

(tính từ 1/10 đến 9/10): 1.121 xe, 2.169 người. 

- Số xe trả hàng tại điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận hàng trong ngày 

8/10 là: 53 xe (tính từ ngày 1/10 đến 9/10): 321 xe. 
- Hiện nay đã lắp Camera giám sát tại 02 điểm gồm: xã Chiềng Mung, bến 

xe Cò Nòi. 

4. Kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, 

chống COVID-19 

- Số lượng máy cài Bluzone trong ngày: 62; Lũy kế: 33.243 

- Số địa điểm tạo mới trong ngày: 46; Lũy kế: 3.462 

- Số địa điểm có lượt quét trong ngày: 348; Lũy kế: 17.851 

- Số lượt quét mã QR trong ngày: 3.187; Lũy kế: 204.897 

- Số tờ khai y tế trong ngày trong ngày: 124; Lũy kế: 41.442 

5. Phương tiện, lái xe đăng ký hoạt động vận tải hàng hóa liên tỉnh và 

nội tỉnh (đến huyện phù yên) 

Tổng cộng 124  xe, 156 người (trong đó: 139 lái xe, 17 phụ xe). 

6. Công tác triển khai khu cách ly y tế tập trung và khu điều trị F0 

6.1. Địa điểm cách ly 

+ Khu cách ly chính thức: Tối đa được khoảng trên 250 giường được bố 

trí tại Trường Cao đẳng Nông lâm Sơn La (cũ), (cơ sở 01, Tiểu khu 13, thị trấn 

Hát Lót, huyện Mai Sơn). Đến nay đã tổ chức cải tạo sửa chữa nhà ký túc xã, thư 

viện, nhà đa năng làm các phòng ở cách ly; nhà vệ sinh; nhà chờ đón khám sàng 

lọc; hệ thống xử lý rác thải, nhà giặt, lắp đặt Camera giám sát ...., đảm bảo  cơ 

sở vật chất tốt nhất, đủ điều kiện cách ly tập trung.  



 5 

+ Phương án dự phòng thành lập 02 điểm cách ly tập trung theo khu vực 

tại trường THCS 19/5 xã Cò Nòi, trường TH Chiềng Ban với quy mô dự kiến 

200 giường. 

+ Tại các xã, thị trấn đã lắp dựng được 358 nhà lán cách ly.  

+ Số nhà Văn hóa bản, điểm trường tại các bản, tiểu khu đủ khả năng làm 

nhà cách ly: 409 nhà; Khả năng đáp ứng: 1.636 người. (Khu cách ly của xã) 

+ Khu cách ly tại các xã (19 xã, mỗi xã 01 điểm được khoảng từ 50 đến 

100 người: 1.770 người). 

+ Số nhà dân đã rà soát đủ điều kiện cách ly y tế tại nhà:  7.114 nhà. 

(Cách ly tại gia đình) 

+ Phương án cách ly tại khách sạn: Khách sạn Hoàng Tiếp (xã Cò 

Nòi): 48 giường. 

6.2. Thiết lập khu vực cách ly và tổ chức thực hiện cách ly 

Thực hiện theo Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế 

về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, 

chống dịch  Covid-19”; Phương án số 02/PA-BCĐ ngày 08/02/2021 của Ban 

Chỉ đạo phòng, chống  Covid-19 huyện về triển khai khu cách ly y tế tập trung 

để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Mai Sơn. 

6.3. Thiết lập khu vực điều trị F0 của huyện 

UBND huyện đã xây dựng phương án Thành lập cơ sở thu dung, điều trị 

người bệnh COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ trên địa bàn 

huyện Mai Sơn tại Khu A - Trường Cao đẳng Nông lâm (cũ) với quy mô 120 

giường bệnh. 

Cơ sở vật chất đã được UBND huyện triển khai sửa chữa, cải tạo các 

hạng mục nhà lớp học, nhà hiệu bộ đảm bảo công năng sử dụng cho công tác 

điều trị bệnh Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế. 

7. Kết quả triển khai ký cam kết; vận động ủng hộ, tiếp nhận quỹ 

“Toàn dân phòng, chống Covid-19” trên địa bàn huyện; hỗ trợ theo Nghị 

quyết 68/NQ-CP của Chính phủ 

- Số hộ ký cam kết “Gia đình an toàn phòng, chống Covid -19” được 

38.643/39.290 hộ. 

- Tổng số tiền, hiện vật do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tiếp nhận: 

+ Đợt 1 từ ngày 20/5/2021 đến ngày 06/9/2021: Tổng thu 1.169.508.000đ, 
(Một tỷ một trăm sáu mươi chín triệu năm trăm linh tám nghìn đồng chẵn; trong 

đó có: 1.141.508.000đ tiền mặt và 28.000.000đ tiền hàng hoá).  

+ Đợt 2 tiếp nhận trong ngày 0đ. Lũy tích đợt 1+2 từ ngày 07/9/2021 đến 

nay là: 271.134.000 đồng. Số tiền bằng chữ: Hai trăm bẩy mươi mốt triệu một 
trăm ba mươi bốn nghìn đồng chẵn.  
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+ Đã thực hiện hỗ trợ tiền mặt: 654.300.000 (Sáu trăm năm mươi tư triệu 

ba trăm nghìn đồng chẵn + Hàng hoá trị giá 28.000.000 đồng). 

+ Quỹ tồn 2 đợt: Kinh phí hiện còn: 757.942.000 đồng 

- Đến nay đã huy động được: 1.276.479.000 ủng hộ kinh phí phục vụ cho 

công tác phòng, chống Covid-19 từ ngồn xã hội hóa. 

- Đã hỗ trợ 11 trường hợp lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ 

việc không hưởng lương theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 08/7/2021 của 

Chính phủ là: 47.810.000 đồng. 

- Đã thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp (140 đơn vị) và 04 đơn vị hành 

chính (trừ trực tiếp 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp của 

đơn vị đang đóng): 427,5 triệu đồng. 

- Đã trình tỉnh 21 người, số tiền 31.200.000 triệu đồng. Đã được 

UBND tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ cho 15 hộ kinh doanh với tổng số tiền là 

45.000.000đ. 

8. Hoạt động của Ban chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy của huyện 

- Hiện nay vẫn duy trì công tác trực tại Trung tâm chỉ huy. 

- Trong ngày trực Trung tâm chỉ huy không nhận được tin báo nào của cá 

nhân, tổ chức qua đường dây nóng. 

9. Phương án đón nhận lao động ngoại tỉnh trở về địa bàn huyện. 

Tổng số người đang đi lao động ngoại tỉnh của toàn huyện đến ngày 
6/10/2021 là: 6.784 người; dự kiến đến về 100%, trong đó:  

- Đợt 01 (Tháng 10/2021): Đón nhận khoảng 882 lao động, trong đó lao 

động từ Hà Nội 255 người các tỉnh phía Nam 39 người. 

- Đợt 02 (Tháng 11/2021): Đón nhận khoảng 1.018 lao động, trong đó 

lao động từ Hà Nội 294 người các tỉnh phía Nam 46 người. 

- Đợt 03 (Tháng 12/2021): Đón nhận khoảng 1.425 lao động, trong đó 

lao động từ Hà Nội 412 người các tỉnh phía Nam 63 người. 

- Đợt 04 (Tháng 1/2022):  Đón nhận khoảng 3.459 lao động, trong đó lao 

động từ Hà Nội khoảng 1.000 người các tỉnh phía Nam khoảng 153 người. 

III. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; UBND, BCĐ phòng, 

chống dịch  Covid-19 các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung 

ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch  

Covid-19; tiếp tục chỉ đạo duy trì tốt các Tổ Covid-19 cộng đồng trong việc rà 

soát, truy vết, nắm chắc tình hình dân cư, đặc biệt là các đối tượng đi lao động 

ngoài tỉnh trở về hoặc dự kiến trở về địa phương trong thời gian tới; tăng cường 

tuyên truyền, vận động số lao đi làm ăn xa tại các vùng có dịch theo phương châm 
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“ai ở đâu thì ở yên đó”; thực hiện ký cam kết “Gia đình an toàn phòng, chống 

Covid -19” (cá nhân, gia đình thực hiện ký cam kết với chính quyền địa phương); 

yêu cầu tất cả mọi người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, bắt 

buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng; không tổ chức các sự kiện, hoạt động tập 

trung đông người; khuyến cáo đến nhân dân trên địa bàn không ra ngoài tỉnh khi 

không có việc thật sự cần thiết; trường hợp đi ra ngoài địa bàn tỉnh, khi trở về 

phải thực hiện khai báo y tế với cơ quan chức năng tại địa phương. 

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện thường 

xuyên kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch trên địa bàn quản lý, nhất là tại các cơ sở y tế, trường học, cơ sở du lịch, cơ 

sở sản xuất, chợ, siêu thị, bến xe...; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm 

quy tắc phòng, chống dịch. 

3. Căn cứ diễn biến tình hình dịch UBND huyện trưng dụng, cho phép 

hoạt động phục vụ khách công vụ đến làm việc và người lái xe, người trên xe 

tham gia vận chuyển, giao nhận hàng hóa, làm nông sản, nguyên vật liệu sản 

xuất trên địa bàn huyện đối với một số nhà nghỉ, khách sạn.  

4. Thường xuyên trao đổi thông tin với chốt Vân Hồ đề nắm bắt số lượng 

người, phương tiện đến địa bàn huyện để chủ động trong công tác phân loại, 

giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai kiểm soát dịch Covid-19 trên địa 

bàn huyện Mai Sơn ngày 10/10/2021, UBND huyện Mai Sơn trân trọng báo 

cáo./.  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội; 
- Như trên; 
- Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Cổng thông tin điện tử huyện 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

 
Lại Như Long 
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