
  

 UBND TỈNH THANH HÓA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số:                /BC-SYT  Thanh Hóa, ngày  19  tháng 7 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

ngày 19/7/2021 

 

I. Tình hình dịch trên Thế giới và tại Việt Nam 

1.1. Thế giới 

Tính đến 12h00 ngày 19/7/2021, ghi nhận: 191.220.126 ca mắc; 4.105.735 

ca tử vong; 222 quốc gia và vùng lãnh thổ; có 29 quốc gia trên thế giới có số mắc 

trên 1.000.000 người, trong đó 05 nước có số ca mắc và tử vong nhiều nhất lần 

lượt là Mỹ, Ấn Độ, Brazin, Pháp, Nga. 

Tại khu vực Đông Nam Á: trong ngày ghi nhận  73.307 ca, trong đó: 

Indonesia tăng 44.721 ca, Malaysia tăng 11.397 ca, Thái Lan tăng 10.710 ca, 

Philippines tăng 5.411 ca, Campuchia tăng 845 ca, Singapore tăng 92 ca, Lào tăng 

131 ca. 

1.2. Tại Việt Nam 

Tính đến 12h00 ngày 17/7/2021, ghi nhận: 55.896 ca mắc COVID-19; 

10.308 ca đã điều trị khỏi và 225 ca tử vong. 

Một số diễn biến đặc biệt tại các tỉnh, thành phố:  

- Có 12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc 

mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện 

Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hoà Bình, Bắc Kạn. 

- Có 04 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Vĩnh Phúc, Quảng 

Nam, Nam Định, Lào Cai. 

1.3. Tình hình dịch tại Thanh Hóa đến hết ngày 26/4/2021 

- Số ca bệnh nghi ngờ: 506 

- Số ca bệnh xác định: 25 

- Số ca bệnh tử vong: 0 

- Đã thực hiện xét nghiệm PCR cho: 15.830 người; với 34.228 lượt xét 

nghiệm 

- Đã tổ chức cách ly tập trung: 13.834 lượt người. 

- Đã tổ chức cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 61.732 người 

II. Tình hình dịch bệnh tại Thanh Hóa từ ngày 27/4/2021 

2.1. Tình hình bệnh nhân 

- Số ca bệnh Dương tính trong ngày: 05 (BN 55892 – 55896 đã cách ly 

ngay sau khi nhập cảnh tại khu CL Đông Lĩnh, Tp Thanh Hóa) 
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- Số ca bệnh Dương tính cộng dồn: 66 

- Số ca tái Dương tính trong ngày: 0 

- Số ca tái Dương tính cộng dồn: 11 

- Số BN điều trị khỏi, ra viện: 05 

- Số BN diễn biến nặng, nguy kịch: 0 

- Số BN tử vong: 0 

- Số ca nghi mắc trong ngày: 05 

- Số ca nghi mắc cộng dồn: 226 

2.2. Tổ chức cách ly tập trung 

- Hiện tại có 104 khu cách ly sẵn sàng hoạt động với khả năng thu dung 

10.769 người. 

- Tổng số cách ly tập trung cộng dồn: 4.948 người, hiện đang cách ly: 1.981 

người tại 42 khu cách ly, trong đó: 

+ Số đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa: 83 

+ Số đang cách ly, điều trị tại cơ sở y tế: 07 

+ Số đang cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng: 223 

+ Số đang cách ly tại Trung đoàn 270: 200 

+ Số đang cách ly tại Trung đoàn 762: 101 

+ Số đang cách ly tại Sư đoàn 390: 166 

+ Số đang cách ly tại khu cách ly tập trung tuyến huyện: 832 

+ Số đang cách ly tại các khách sạn: 399 

- Đang tổ chức cách ly tại nhà, nơi lưu trú 9.516 người. 

2.3. Công tác xét nghiệm 

- Đã thực hiện tổng số xét nghiệm: 65.156 mẫu/40.182 người; 

- Trong ngày đã xét nghiệm 1.004 mẫu; kết quả: 999 mẫu âm tính; 05 mẫu 

Dương tính; 

- Vật tư, hóa chất trang thiết bị còn lại tương đương 0 mẫu đơn (hiện đang 

vay); 

- Đã dự trù bổ sung số vật tư, hóa chất, test kít. 

2.4. Công tác giám sát, truy vết các trường hợp F1, F2 và các trường hợp 

liên quan đến các thông báo khẩn của Bộ Y tế  

- Trong ngày đã thực hiện giám sát, truy vết tổng số 11 đối tượng F1 

- Từ ngày 27/4/2021 đến nay, đã thực hiện giám sát, truy vết tổng số 857 

đối tượng F1; 7.702 đối tượng F2 và các đối tượng nguy cơ khác. 

III.  Các hoạt động đã triển khai 
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3.1. Công tác tổ chức chỉ đạo 

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế, đảm bảo mục tiêu 

kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế và các văn bản của địa phương. 

- Ban chỉ đạo các cấp, cơ quan đơn vị thường xuyên cập nhật các văn bản 

chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, 

Tỉnh ủy,UBND tỉnh Thanh Hóa và ngành y tế để triển khai thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch kịp thời, hiệu quả. 

- Tăng cường, nâng cao năng lực xét nghiệm. 

- Tăng cường hoạt động Tổ giám sát cộng đồng đi từng ngõ, gõ từng nhà, 

rà từng đối tượng, phát hiện sớm các trường hợp mắc, nghi mắc, F1, F2, các trường 

hợp trở về từ các ổ dịch đang hoạt động tại Việt Nam, các trường hợp nhập cảnh 

trái phép trên địa bàn tổ chức cách ly triệt để. 

 - Thành lập 08 chốt kiểm soát liên ngành tại các huyện Quan Hóa, Như 

Xuân, Thạch Thành, Bỉm Sơn, Nga Sơn và thị xã Nghi Sơn. 

 -  Kiểm soát nghiêm, quản lý chặt chẽ khu vực biên giới đường bộ, đường 

biển, tại các khu vực cửa khẩu, đặc biệt là các đường mòn, lối mở, ngăn chặn kịp 

thời và xử lý nghiêm các hoạt động nhập cảnh trái phép vào Thanh Hóa. 

 - Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định tại các khu cách 

ly tập trung theo quy định, hạn chế thấp lây nhiễm chéo trong khu cách ly. 

 - Giám sát y tế, theo dõi sức khỏe các trường hợp hoàn thành cách ly tập 

trung trở về địa phương theo quy định. 

 - Truyền thông các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới, thông 

điệp 5K. 

 3.2. Công tác giám sát, điều tra, truy vết 

 - Liên quan đến BN 55892 - 55896 đã cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại 

khu CL Đông Lĩnh, Tp Thanh Hóa. Hiện tại các BN đang được điều trị tại BV 

Phổi Thanh Hóa. 

-Tiếp tục giám sát, phân loại các đối tượng nguy di chuyển các trường hợp 

cùng phòng với các BN dương tính ra phòng riêng ở khu vực riêng trong khu cách 

ly và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp PCD tại khu cách ly Trung đoàn 762, 

Đông Lĩnh, Tp Thanh Hóa.  

3.3. Công tác thông tin, tuyên truyền 

- Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về phòng, chống dịch, chú trọng truyền 

thông về thực hiện thông điệp 5K, cài đặt và sử dụng các ứng dụng khai báo y tế 

tự nguyện, ứng dụng Bluezone. 

- Tiếp tục đăng nhưng bài công bố, điều tra, xác thực thông tin liên quan 

đến các ca bệnh lên trang Facebook của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh 

Hóa để bác bỏ những thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận. 
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- Phối hợp với Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh kịp thời 

đưa tin, phát sóng về tình hình và công tác phòng, chống dịch bệnh, các văn bản 

chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; mở các chuyên mục, phát sóng các nội dung, 

thông điệp về phòng chống dịch trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

3.4. Công tác điều trị  

- Đang vận hành hoạt động cơ sở điều trị Covid-19 số 1 tại Bệnh viện Phổi 

Thanh Hóa với quy mô 200 giường bệnh; và sẵn sàng mở rộng trưng dụng toàn 

bộ Bệnh viện Phổi quy mô 500 giường bệnh. 

- Sẵn sàng triển khai tiếp các đơn vị điều trị Covid-19 theo Kế hoạch 

500/KH-BCĐ ngày 04/02/2021 của Ban chỉ đạo tỉnh; 

- Sẵn sàng kích hoạt bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng, 

thành phố Thanh Hóa với quy mô 300 giường bệnh. 

3.5. Hoạt động điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa 

- Tổng số bệnh nhân hiện đang cách ly, điều trị: 88;  

- Cộng dồn: 213 BN. 

3.6. Việc xử phạt các vi phạm trong phòng, chống dịch 

- Đến nay Thanh Hóa đã xử phạt 266 trường hợp với tổng số tiền phạt: 

378.700.000 đồng.  

3.7. Hoạt động giám sát tại cửa khẩu, cảng biển, cảng hàng không:  

- Hoạt động giám sát tại các cửa khẩu: Cửa khẩu Na Mèo: 01; Cửa khẩu 

Tén Tằn: 0; Cảng Nghi Sơn: 40; Cảng hàng không Thọ Xuân: 0. 

- Tổng số đối tượng nguy cơ được giám sát, phát hiện: 0 người 

3.8. Việc thống kê, báo cáo người Thanh Hóa đang lưu trú ở các tỉnh, 

thành phố khác trong nước tại VB số 2978 ngày 17/7/2021 của Thường trực 

BCĐ tỉnh. 

- Tổng số người đang ở các địa phương khác: 64053; 

- Tổng số người có nguyện vọng trở về: 9260; 

- Dự kiến về trong 03 ngày tới: 5823; 

- Dự kiến về trong 7 ngày tới: 3421; 

- Dự kiến về sau 7 ngày tới: 16. 

3.9. Hoạt động triển khai chiến dịch tiêm chủng VX phòng Covid-19 

Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch chiến dịch tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 năm 2021 – 2022; thành lập Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng 

và các tiểu ban của Ban chỉ đạo để tổ chức điều hành chiến dịch tiêm chủng trên 

địa bàn tỉnh; 

Tổng kết chiến dịch tiêm vắc xin vòng 1, đợt 2 năm 2021 ngày 05/7 chiến 

dịch tiêm vòng 1, đợt 2 năm 2021 trên địa bàn toàn tỉnh đã tiêm được 22.503 đối 
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tượng, trong đó mũi 1 là 20.578 (có 509 đối tượng của phân hiệu Đại học Y Hà 

Nội); mũi 2 là 724 (598 Bộ đội Biên phòng và 166 dân sự); lực lương công an 

tiêm được 1.200 đối tượng, không ghi nhận phản ứng bất lợi sau tiêm.  

IV. Khó khăn, tồn tại và đề xuất, kiến nghị 

4.1. Khó khăn, tồn tại 

- Tiến độ cung ứng test kít vật tư cho công tác phòng chống dịch còn chậm, 

chưa đáp ứng được nhu cầu; 

- Một số nơi, một số địa phương, một bộ phận nhân dân có biểu hiện chủ 

quan, lơ là, lơi lỏng trong công tác phòng chống dịch; 

- Công tác tổ chức, vận hành các khu cách ly tập trung ở một số huyện, thị 

xã, thành phố chưa đáp ứng được yêu cầu; một số địa phương chưa sẵn sàng các 

khu cách ly tập trung cho tình huống dịch phức tạp hơn. 

4.2. Đề xuất, kiến nghị 

- Đề nghị Ban chỉ đạo Quốc gia sớm cung ứng vắc xin phòng Covid-19 đáp 

ứng nhu cầu tiêm chủng rất cao của người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; trước 

mắt là đáp ứng đủ nhu cầu cho trên 750.000 đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21 

của Chính phủ; 

- Đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc 

công tác phòng chống dịch tại các địa bàn được phân công phụ trách; tập trung 

kiểm tra, đôn đốc việc chủ động giám sát người Thanh Hóa ở các tỉnh, thành phố 

khác; việc tổ chức thực hiện cách ly tại nhà; tổ chức vận hành các cơ sở cách ly 

tập trung tuyến huyện. 

4.3. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới 

- Tiếp tục tăng cường tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo 

chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống 

dịch Covid-19; Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 

tỉnh; 

- Chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận công dân trở về địa phương từ TP Hồ 

Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác. 

- Triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch theo quan 

điểm chủ động dự phòng từ sớm, từ xa, lấy gia đình làm trung tâm để kiểm soát, 

cách ly người từ tỉnh ngoài đến tỉnh Thanh Hóa. Triển khai thí điểm việc cách ly 

tập trung F1 tại gia đình; 

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc tổ chức cách ly tập trung phòng 

chống dịch Covid-19; đảm bảo đủ các điều kiện, cương quyết không để xảy ra lây 

nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung;   

- Nâng cao năng lực xét nghiệm và điều trị bệnh nhân Covid-19; thiết lập 

các Trung tâm hồi sức tích cực điều trị Covid-19; nâng cao năng lực và bổ sung 

vận hành các cơ sở xét nghiệm SARS – CoV-2; đảm bảo đủ nhu cầu test kít, sinh 
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phẩm cho công tác phòng chống dịch; mở rộng, đa dạng hóa các hình thức xét 

nghiệm sàng lọc Covid-19 trên địa bàn tỉnh với sự tham gia của cộng đồng./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Y tế; 

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; 

- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy;  

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;  

- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 

tỉnh; 

- Các đồng chí Bí thư các huyện, thị, thành ủy; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Email Cục YTDP: baocaobcdqg@gmail.com; 

- Lưu: VP. NVY. 

                   GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Hữu Hùng 
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