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BÁO CÁO
Tình hình triển khai kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Mai Sơn
(ngày 11 tháng 12 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 31/CT-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh Sơn
La về tăng cường các biện pháp phòng, chống 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
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 và các xã, thị trấn 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. Từ ngày 24/8 đến nay đã sản xuất phát sóng được 32
chương trình truyền thanh phổ thông và tiếng thái với 29 tin, 15 phóng sự; tuyên
truyền trên cổng thông tin, điện tử huyện: 24 tin, bài; cộng tác Báo Sơn La và Đài
phát thanh - Truyền hình Sơn La (STV): 14 tin; tuyên truyền 96 chuyên mục

(1) Quyết định số 100-QĐ/BCĐ ngày 9/12/2021 của Ban chỉ đạo 643 huyện về việc phê duyệt danh
sách các trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế tại khu cách ly tập trung huyện Mai Sơn ; (2) Quyết định số
101-QĐ/BCĐ ngày 10/12/2021 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; (3) Quyết định số 102-QĐ/BCĐ ngày
10/12/2021 của Ban chỉ đạo 643 huyện về việc phê duyệt danh sách các trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế
tại khu cách ly tập trung huyện Mai Sơn.
1

2
thông tin các văn bản chỉ đạo của các cấp về phòng chống, dịch Covid-19: 1.184
lượt phát sóng FM, 495 lượt xe loa.
2. Tình hình kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
2.1. Kết quả kiểm soát tại các cửa khẩu và đường mòn, lối mở.
Tại các đường mòn, lối mở: Duy trì 01 chốt tại bản Đen xã Phiêng Pằn: Thực
hiện trong ngày: 03 người, lũy kế số người được kiểm soát qua chốt: 376 người.
2.2. Người lao động của huyện xuất, nhập cảnh
Số người nhập cảnh trong ngày: 0 người lũy kế 20 người.
2.3. Người nước ngoài (thăm thân, du lịch, học tập)
Số người nhập cảnh trong ngày: 0 người lũy kế 04 người.
2.4. Tổ Covid cộng đồng, điểm khai báo y tế
- Đến nay các tổ Covid cộng đồng của các xã thị trấn đã rà soát kiện toàn đảm
bảo theo. Gồm 876 tổ với 2.578 thành viên.
- Hiện nay 22 xã thị trấn đã thiết lập điểm khai báo y tế đặt tại Trạm y tế
các xã, thị trấn. Trong ngày báo cáo có 670 người; lũy kế 2.169 người đến điểm
khai báo để khai báo Y tế.
2.5. Điều trị, công tác rà soát, truy vết, xét nghiệm, mắc và điều trị
NỘI DUNG

TT
I.

Bệnh nhân (F0)

1

Số phát hiện mới

Mới trong
ngày

Lũy kế

0

08

BN 1352215

Ghi chú

2

Số ra viện

0

07

BN 4367, BN1056089,
BN1056090, BN1056091,
BN1056092, BN1107039,
BN1107040 đã khỏi và ra viện

3

Số đang điều trị

0

01

Hiện tại BN không ho, không sốt,
không khó thở; không mất vị giác

II

Công tác rà soát, truy vết

1

Truy vết
F1

18

83

18 người liên quan Thảo Linh
Nam Định

F2

587

1.268

587 liên quan Thảo Linh Nam
Định

F3

0

2.132

2

Rà soát người từ vùng dịch về

670

-

Từ các tỉnh có dịch về

639

6.046

-

Từ vùng khác về

31

692

3

Từ nước ngoài về

0

28

Từ 30/4- nay
Từ 20/11

3
III

Xét nghiệm

1

Số mẫu trong ngày

23

4.186

3

Số có KQ dương tính

0

31

4

Số có KQ âm tính

9

4.132

5

Số chưa có KQ

23

23

Tập trung 21, 02 tại nhà

2.6 Quản lý cách ly
TT

Nội dung

Hiện đang
CL, TDSK,
NLT

Trong
ngày

Tổng:

Ghi chú

1.072

1

CL tại cơ sở y tế

0

06

2

CL tập trung

18

30

3

CL tại nhà, nơi lưu trú

591

863

4

Theo dõi sức khỏe

30

173

5

Hết thời gian theo dõi, giám
sát cách ly

4.973

2.7. Kết quả tiêm chủng Vacxin phòng Covid-19
- Tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên
TT
1
2
3

Mới trong
ngày
531
495
36
37
0

Nội dung
Số tiêm
Mũi 1
Mũi 2
Vắc xin sử dụng
Phản ứng nặng sau tiêm

Lũy kế
110.892
87.044
23.848
11.376
07

Ghi chú
Tính đến hết ngày
10/12/2021

- Tiêm cho trẻ từ 15 – 17 tuổi
TT
1
2

Mới trong
ngày
0
0
0
0

Nội dung
Số tiêm
Mũi 1
Mũi 2
Lọ Vắc xin sử dụng

Lũy kế

Ghi chú

4.164
4.164
0
694

Tính đến hết ngày
10/12/2021

2.8. Tình hình lao động đi làm việc ngoại tỉnh, số lao động gặp khó khăn,
số cần trợ giúp
TT
1
-

Nội dung
Tổng số LĐ
Số LĐ đã về
Số LĐ chưa về

Trong ngày

Lũy kế

04

9.541
3.524
6.017

Ghi chú

4
2
3

Số lao động có nhu cầu về
Số LĐ khó khăn

03

547
182

3. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xủ lý vi phạm
Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, ổn đinh, các lực
lượng chức năng đã được tăng cường tổ chức kiểm soát tình hình an ninh, trật tự, xử lý
vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
- Số lượt kiểm tra trong ngày: 40 lượt; Số trường hợp nhắc nhở: 0 trường hợp.
- Lũy kế 104 vụ, 110 cá nhân với tổng số tiền: 238.500.000đ.
4. Kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng,
chống COVID-19, địa điểm khai báo y tế
- Số lượng máy cài Bluezone, PC-Covid, Ncovid trong ngày: 81; Lũy kế: 45.656
- Số địa điểm tạo mới trong ngày: 08; Lũy kế: 23.976
- Số địa điểm có lượt quét trong ngày: 2.256; Lũy kế: 145.432
- Số lượt quét mã QR trong ngày: 3.127; Lũy kế: 403.276
- Số tờ khai y tế lũy kế: 110.960
5. Công tác triển khai khu cách ly y tế tập trung và khu điều trị F0
5.1. Địa điểm cách ly
- Khu cách ly chính thức tối đa được khoảng trên 250 giường.
- Khu cách ly dự phòng tại trường THCS 19/5 xã Cò Nòi và trường Tiểu họcTHCS xã Chiềng Ban.
- Phương án cách ly người nước ngoài khả năng đáp ứng: 48 giường.
5.2. Khu vực điều trị F0 của huyện
UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 2846 ngày 19/11/2021 về việc
thành lập Khu cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19 thuộc khoa Truyền
nhiễm, Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn quy mô 150 giường bệnh.
6. Kết quả triển khai ký cam kết “Gia đình an toàn phòng, chống Covid -19”
Số hộ ký cam kết “Gia đình an toàn phòng, chống Covid -19” là:
38.919/39.454 hộ đạt 99%.
7. Công tác vận động và huy động xã hội hóa
- Tổng số tiền do Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện tiếp nhận. Lũy tích:
1.767.180.000 đồng. (gồm 28 triệu tiền hàng hóa và 400.000 đợt 1).
+ Tổng số đã ra quyết định phân bổ: 767.300.000 đồng.
+ Tổng kinh phí hiện còn: 971.480.000 đồng.
- Nguồn huy động xã hội hóa tại 22 xã, thị trấn 1.635.958.000.
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8. Công tác an sinh xã hội
- Kết quả thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP.
+ Tổng số đã hỗ trợ: 215.810.000 đồng.
+ Đang trình Sở Y tế đề nghị hỗ trợ 22 đối tượng F0, F1 với số tiền là:
33,92 triệu đồng.
- Kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
Đã trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cho lao 77 lao động với
tổng số tiền là 81,050 triệu đồng.
9. 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.
10. Kết quả chỉ đạo, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương,
của tỉnh, huyện ủy
Trên cơ sở Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về
ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch COVID 19”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng
Bộ Y tế về ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị
quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Kế hoạch số 249/KHUBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh Sơn La, UBND huyện đã chỉ đạo tham
mưu và Ban hành Kế hoạch thích ứng an toàn, đáp ứng với dịch bệnh trong tình
hình mới trên địa bàn huyện. Đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị;
UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một nhiệm vụ trong công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện trong tình hình mới.
III. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
đạt hiệu quả, theo chiến lược “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch Covid-19” cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
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 rà soát, nắm chắc số lao động
trên địa bàn quay trở lại các tỉnh làm việc; số lao động trở về địa phương, nhất là
trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán để kịp thời phân loại, áp dụng các biện
pháp phòng, chống dịch hiệu quả; yêu cầu tất cả mọi người dân thực hiện nghiêm
thông điệp 5K của Bộ Y tế.
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
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dịch trên địa bàn quản lý xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy tắc
phòng, chống dịch.
3. Tiếp tục chỉ đạo triển khai nội dung về tiêu chí Vắc xin Covid-19 về giải
pháp thực hiện dữ liệu tiêm chủng dân cư và thực hiện một nhiệm vụ trong công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid19 đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng quy định, tiêm đến đâu an toàn đến đó. Thực
hiện tốt công tác tiếp nhận, điều phối vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo khoa học,
kịp thời và hiệu quả.
Trên đây là báo cáo tình hình triển khai kiểm soát dịch Covid-19 trên địa
bàn huyện Mai Sơn ngày 11/12/2021, UBND huyện Mai Sơn trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- 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

