
UỶ BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN MAI SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 

Số:          /BC-UBND Mai Sơn, ngày 13 tháng 9 năm 2021 

 

BÁO CÁO 
Tình hình triển khai kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Mai Sơn 

(ngày 13 tháng 9 năm 2021) 
 

 

Kính gửi:  
- Sở Y tế tỉnh Sơn La; 

- 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 

- Công văn số 3265/UBND-VP ngày 12/9/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện Mai Sơn về việc hoạt động trở lại đối với một số dịch vụ thiết yếu phục 

vụ dân sinh, kinh tế, xã hội 

- 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 của 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. 
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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; vận động người dân mỗi gia đình nên 

có 01 vườn rau để đảm bao nhu cầu rau cho cả gia đình. Khuyến khích người 

dân chủ động chuẩn bị các vật dụng tối thiểu: Khẩu trang y tế dùng 1 lần (tối 

thiểu đủ cho cả nhà 2-3 tuần); thuốc chữa bệnh, vật tư y tế, các dụng cụ cần 

thiết trong phòng, chống dịch… theo quyết định số 4156/QĐ-BYT ngày 

28/8/2021 của Bộ y tế về ban hành Tài liệu Hướng dẫn Chăm sóc người 

nhiễm Covid-19 tại nhà. 

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. 

- Huyện Mai Sơn không có cửa khẩu. 

- Tại các đường mòn, lối mở: Tiếp tục duy trì 01 chốt phòng chống dịch 

thực hiện tốt công tác giám sát tình hình dịch bệnh tại bản Đen, xã Phiêng Pằn, 

thực hiện trong ngày: 0 người, lũy tích (tính từ ngày 07/5/2021 đến nay): 144 

người; số người cách ly tại nhà: 01 người; số người cách ly tập trung: 0 người. 

2.2. Người lao động của huyện xuất, nhập cảnh. 

- Số người nhập cảnh trong ngày: 0 người. 

- Lũy tích (tính từ ngày 30/4/2021 đến nay): Xuất cảnh: 0 người, nhập 

cảnh: 20 người. Hiện tất cả các trường hợp trên sức khỏe bình thường. 

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

- Số người nhập cảnh trong ngày: 0 người. 

- Lũy tích số người nước ngoài hiện đang lưu trú, tạm trú trên địa bàn 

huyện: 04 người. 

2.4. Kết quả thành lập các chốt kiểm soát phương tiện và người; số 

người lưu trú ở nhà nghỉ chấp thuận;  tổ điều tra, rà soát, truy vết người đi, ở, 

đến từ các địa phương và vùng có dịch vào địa bàn huyện.  
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- UBND huyện đã thành lập Tổ kiểm soát, hướng dẫn phương tiện vận 

chuyển, lưu thông hàng hoá vào địa bàn huyện Mai Sơn theo Quyết định số 

2176/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND huyện:  

Stt Nội dung 
Số mới trong 

ngày 

Số lũy 

tích 
Ghi chú 

1 Số phương tiện được kiểm soát (Cò Nòi) 65 6.018  

2 Số người qua chốt (Cò Nòi) 93 8.113  

3 Số người lưu trú ở nhà nghỉ chấp thuận 11 559  

4 Tổ cấp ủy phụ trách các bản tiểu khu 0 99  

5 Tổ Covid- 19 cộng đồng 0 859  

6 
Chốt kiểm soát ở các xã, bản, tiểu khu 22 

xã thị trấn 

0 101  

- 100% các cơ sở kinh doanh trên địa bàn đã ký cam kết chấp hành 

nghiêm quy định phòng, chống dịch  Covid-19. Trong đó 03 cơ sở lưu trú: Nhà 

Nghỉ Thanh Hà: 20 phòng, 35 giường, Nhà Nghỉ Hiền Thu: 33 phòng, 62 

giường, Khách sạn Hoàng Tiếp: 24 phòng, 45 giường được phép hoạt động theo 

Công văn số 2664/UBND-VHTT Ngày 01/8/2021của UBND huyện về trưng 

dụng cơ sở lưu trú 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.  

2.5. 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.  

Tổng số lao động đi làm việc ngoài ngoại tỉnh là: 8.398 người, đã về là 

2.072 người (số về trong ngày là 10 người), chưa về là 6.326 người, trong đó: 

- Số lao động đi làm việc có nhu cầu trở về trong ngày là: 0 người; lũy kế 

số người lao động có nhu cầu về 258 người. 

- Số lao động cần trợ giúp khó khăn phát sinh trong ngày: 0 người, số lao 

động cần trợ giúp khó khăn toàn huyện là 84 lao động 

2.6. Kết quả rà soát số người của huyện đã từng đi, ở, đến từ các địa 

phương và vùng có dịch trở về địa bàn. 

- Thực hiện trong ngày: 14 người, trong đó: 

+ 10 người đi từ Hà Nội về xã Chiềng Lương, (08 người từ Thanh Mai, 
Thanh Oai, Hà Nội; 02 người đi từ Thanh Cao, Thanh Oai, Hà Nội), Cách ly 

tập trung. 
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+ 01 người đi từ Thanh Cao, Thanh Oai, Hà Nội về xã Hát Lót. Cách ly 
tập trung. 

+ 01 người đi từ Đầu cầu rẽ, Thanh Trì, TP Hà Nội về Thị trấn Hát Lót. 

Cách ly tập trung. 

+ 01 người từ Trường Thịnh, Ứng Hòa, Hà Nội về xã Chiềng Sung. Cách 
ly tại nhà. 

+ 01 người từ Tổ 1 Phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội về xã Mường 
Chanh. Cách ly tại nhà. 

- Luỹ tích tổng số người đi từ các tỉnh trong nước về được rà soát từ 

ngày 30/4/2021 đến nay là: 1.514 người. 

- Số người hiện đang theo dõi, giám sát, cách ly: 183 người (cách ly tại 

cơ sở y tế: 02 người, cách ly tại khu cách ly tập trung: 49 người; cách ly tại 

nhà, nơi lưu trú: 132 người). 

- Số người có biểu hiện sốt, ho, khó thở: 0 người; 132/132 người cách ly 

tại nhà sức khỏe bình thường. 

- Tổng số người đã hết thời gian theo dõi, giám sát, cách ly trong ngày: 0 

người; lũy tích 1.331 người. 

(chi tiết có phụ biểu kèm theo) 

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

chống Covid-19. 

2.8. Công tác xét nghiệm. 

Số mẫu xét nghiệm trong ngày: 13 mẫu; lũy tích  2.348 mẫu. Âm tính: 

2.331 mẫu, 13 mẫu chưa có kết quả. 

Stt Nội dung Số lượng mẫu Ghi chú 

1 Mẫu dương tính 04 BN 4367, lần 5,6 (-) hiện đã khỏi bệnh 

Stt Nội dung 
Đơn vị 

tính 

 Kết quả thực hiện   

 Ghi chú  
 Thực hiện  

trong ngày  
 Lũy tích  

1 Số lượng cài Bluzone  Máy 394 26.377 

 ước thực hiện; Hệ 

thông của Cục tin học 
hóa đang trục trặc  

2 Số địa điểm tạo mới Điểm 150 1.746 

 Tính đến 17h ngày 
12/9/2021  

3 Số địa điểm có lượt quét  Điểm 529 3.492 

4 Số lượt quét mã QR Lượt 2.571 95.777 

5 Số tờ khai y tế trong ngày Tờ khai 1.187 22.329 
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2 Mẫu âm tính lần 1 1.000  

3 Mẫu âm tính lần 2 577  

4 Mẫu âm tính lần 3 385  

5 Mẫu âm tính lần 4 237  

6 Mẫu âm tính lần 5 121  

7 Mẫu âm tính lần 6 11  

8 Chưa có kết quả 13  

3. Kết quả tiêm Vacxin phòng  Covid-19 trên địa bàn huyện 

Tổng số mũi tiêm: 11.513 mũi cho 5.855 người (Mũi 1: 5.855 mũi, Mũi 2: 

5.658 mũi). 

ST

T 
Nội dung 

 Tổng 

số  

 Loại Vacxin sử dụng   
 Ghi 
chú  

 AstraZeneca  
 Pfizer-

BioNTech  
 Moderna  

 Mũi 1   Mũi 2   Mũi 1   Mũi 2   Mũi 1   Mũi 2    

1 
Số người khám 
sàng lọc 

12.071 3.631 3.098 25 23 2.726 2.568   

2 Số người được tiêm 11.513 3.220 3.071 24 23 2.611 2.564   

3 Số chống chỉ định 53 33 2 1 - 17 -   

4 Số tạm hoãn 502 376 25 - - 97 4   

5 
Phản ứng nặng sau 
tiêm chủng 

2 1 - - - - 1   

6 
Phản ứng thông 
thường sau tiêm 

161 - 36 - - 107 18   

7 Không đồng ý tiêm 3 2 - - - 1 -   

8 
Vacxin sử dụng 
(lọ) 

878 295 230 4 4 174 171   

4. 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. 

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

5.1. Địa điểm cách ly: 

- Phương án dưới 510 người 
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+ 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). Đã thực hiện bố trí camera giám sát khu cách lý, thực 

hiện kiện toàn lại theo chỉ đạo của tỉnh (đồng chí Ban Chỉ huy quân sự huyện 

làm tổ trưởng, tổ phó gồm Công an, Trung tâm y tế). 

- Khu cách ly dự phòng: Được khoảng 40 giường được bố trí tại Trung 

tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Mai Sơn (địa chỉ: Tiểu khu 13, thị trấn Hát Lót, 

huyện Mai Sơn). 

+ Hiện tại UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện phương án triển 

khai khu cách ly mới để đáp ứng tình hình dịch tại: Trung tâm Giáo dục thường 

xuyên huyện. 

- Phương án 510 – 1.100 người 

Dự kiến làm khu cách ly của huyện tại các cụm xã (tại nhà trường bán trú 

hoặc trường liên cấp tại xã, dự kiến 6 điểm), tại các xã: Phiêng Pằn, Phiêng 

Cằm, Chiềng Chăn, Chiềng Mung, Chiềng Ban, Mường Chanh: Khả năng đáp 

ứng 600 người (cần phải sửa chữa, bổ sung khu vực vệ sinh). 

STT Nội dung 

Phát sinh 

trong 

ngày 

Lũy tích 

Khả năng 

đáp ứng 

(người) 

Ghi chú 

1 Nhà mẫu để cách lý F1 0 358   

2 Số nhà Văn hóa bản, điểm 

trường tại các bản, tiểu khu 

đủ khả năng cách ly 

0 409 4.186 
Khu cách ly 

của xã 

3 Số nhà dân đã rà soát đủ điều 

kiện cách ly tế 
0 7.114  

Cách ly tại 

gia đình 

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

Nòi): 48 giường. 

5.2. 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. 

5.3. Thiết lập khu vực điều trị F0 của huyện. 
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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. 

6. Công tác tuần tra, kiểm soát tình hình phòng, chống dịch Covid-19  

trên địa bàn. 

- Tổ công tác tuần tra, kiểm tra việc phòng, chống Covid-19 của Công an 

huyện đã được kiện toàn lại tại Quyết định số 688/QĐ-CAH ngày 03/6/2021 của 

Công an huyện Mai Sơn. Các tổ công tác tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên 

quan kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn huyện.  

Stt Nội dung 
Thực hiện 

trong ngày 
Lũy tích Ghi chú 

1 Số lượt kiểm tra trong ngày 17   

2 Số trường hợp nhắc nhở 06   

3 Lập biên bản xử lý vụ vi phạm hành 

chính (vụ) 

0 74  

4 Số đối tượng lập biên bản xử lý vi phạm 

hành chính (đối tượng) 

0 80  

5 Số tiền xử phạt vi phạm hành chính (đ) 0 164.500.000  

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 

- Triển khai cho các hộ dân ký cam kết thực hiện “Gia đình an toàn phòng, 
chống Covid -19” được 36.112/39.290 hộ. 

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

1.171.144.000 đồng (Một tỷ một trăm bảy mươi mốt triệu một trăm bốn mươi 
bốn nghìn đồng chẵn; trong đó có: 1.143.144.000đ tiền mặt và 28.000.000đ  

tiền hàng hoá). Đã thực hiện hỗ trợ tiền mặt cho Tổ Covid-19 cộng đồng và 
người lao động trên địa bàn với tổng số tiền: 344.300.000 đồng, trong đó: 

+ Hỗ trợ Tổ Covid cộng đồng: 327.000.000 đồng. 

+ Hỗ trợ cho công nhân thuộc hộ nghèo và cận nghèo từ tỉnh Bắc Giang 

về, số tiền: 17.300.000 đồng. 

- Hỗ trợ xã Nà Bó: 10.000.000 đồng. 
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- Hỗ trợ huyện Phù Yên để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh  

Covid-19 số tiền 100.000.000 đồng. 

- Mua nông sản Mai Sơn cho nhân dân các tỉnh Miền Nam đang thực hiện 

Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ về giãn cách xã họi, phòng chống dịch 

Covid-19: 65 triệu đồng. 

- Tại các xã, thị trấn hiện có 22/22 xã, thị trấn đã huy động được: 

821.020.000đ  ủng hộ kinh phí phục vụ cho công tác phòng, chống Covid-19 từ 

ngồn xã hội hóa; các xã đang tiếp tục huy động ủng hộ trong thời gian tới. 

- 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. Đang trình tỉnh 21 người, số tiền 31.200.000 

triệu đồng. Đã trình sở LĐTBXH hỗ trợ cho 15 hộ kinh doanh với tổng số 

tiền là: 45.000.000đ. 

- 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. 

8. Thành lập Ban chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy tại các xã, thị trấn 

- Thành lập Ban chỉ đạo tại các xã, thị trấn: 22/22 xã đã thành lập. 

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 “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 

phòng, chống dịch. 

3. Căn cứ diễn biến tình hình dịch các Nhà Nghỉ Thanh Hà, Nhà Nghỉ 
Hiền Thu, Khách sạn Hoàng Tiếp được UBND huyện trưng dụng, cho phép hoạt 
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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. Nếu số lượng người lưu trú ít cần xem xét có thể dồn về một địa 

điểm để dễ quản lý. 

4. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo tình hình dịch bệnh 
đảm bảo theo quy định. 

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai kiểm soát dịch  Covid-19 trên địa 
bàn huyện Mai Sơn ngày 13/9/2021, UBND huyện Mai Sơn trân trọng báo cáo./. 
  

Nơinhận: 
- 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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