
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /BC-SYT Lạng Sơn, ngày 17 tháng 10 năm 2021 
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Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

 (tính đến 15 giờ 00, ngày 17 tháng 10 năm 2021) 

 

1. Thông tin chung 

Ngày 17/10/2021  không ghi nhận ca mắc mới. 

 Lũy tích toàn tỉnh từ ngày 06/5/2021 đến nay: 216F0. 

Tổng số hiện đang điều trị: 03 trường hợp (01 tại TTYT huyện Hữu Lũng, 

01 tại TTYT huyện Chi Lăng, 01 tại Phòng khám đa khoa khu vực Đồng Đăng).  

Hiện tại theo dõi 24F1, 64F2: liên quan lái xe đường dài, người Trung 

Quốc xuất cảnh từ Việt Nam về Trung Quốc và công dân tỉnh Cao Bằng về từ 

tỉnh Bình Dương. 

2. Tình hình xét nghiệm 

- Tại huyện Văn Lãng, trong ngày tiếp tục lấy 15 mẫu lái xe đường dài tại 

Bãi xe Bảo nguyên theo quy định. Lũy kế 7.414 mẫu lái xe đường dài/Bãi xe 

Bảo Nguyên. 

*Lũy tích từ ngày 06/5/2021 đến ngày 17/10/2021, tổng số mẫu xét 

nghiệm đã thực hiện trên toàn tỉnh là: 285.847 mẫu xét nghiệm RT-PCR; 

180.977 mẫu Test nhanh. 

3. Tình hình công dân về từ các tỉnh khác.  

Trong ngày có 76 người về từ TP. Hồ Chí Minh (Thành phố 14, Văn Lãng 

11, Chi Lăng 9, Văn Quan 13, Bắc Sơn 1, Cao Lộc 8, Lộc Bình 7, Tràng Định 8, 

Hữu Lũng 5), do Hội đồng hương người Lạng Sơn tại TPHCM tài trợ, bố trí xe 

vận chuyển từ TPHCM về Lạng Sơn. 100% các trường hợp được kiểm soát y tế 

và xét nghiệm âm tính, các huyện đang phân loại để tổ chức cách ly phù hợp. 

Lũy kế từ ngày 01/10 đến nay, toàn tỉnh có 142 công dân về từ các tỉnh 

phía Nam được cách ly như sau: Cách ly tại TTYT 09; Cách ly tập trung 17; 

Cách ly tại nhà 40; hoàn thành cách ly 11. Số còn lại đang phân loại để có biện 

pháp khám sàng lọc và cách ly phù hợp. 

4. Tình hình tiêm chủng:  

Từ ngày 16/10/2021, toàn tỉnh tập trung triển khai tiêm mũi 2 cho các đối 

tượng đủ thời gian.  

Tính đến ngày 17/10/2021: toàn tỉnh đã tổ chức tiêm được 581.327 liều 

(464,984 người được tiêm mũi 1 (84%) và 116.343 người được tiêm đủ 2 mũi 

(21,04%); 
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+ Tỷ lệ bao phủ đã tiêm ít nhất 1 mũi/dân số >= 18 tuổi đạt 91% (bao gồm 

số được tiêm ít nhất 1 mũi tại tỉnh và ngoài tỉnh).  

+ Tổng số dân trì hoãn mũi 1 và chống chỉ định tiêm là 32.534 người 

(5,88%); Số không đồng ý tiêm là 474 người (0,086%); số công dân đi làm ăn xa 

chưa về và chưa được tiêm là 16.749 (3,02%).  

5. Tình hình tại khu vực cửa khẩu và nội địa 

- Tại 05 chốt cửa khẩu, trong ngày có 2.045 người/1.517 phương tiện ra- 

vào cửa khẩu; 100% khai báo y tế, không phát hiện trường hợp nào nghi nhiễm. 

Thực hiện 208 test  nhanh tại các Chốt (Cộng dồn từ ngày 24/7/2021 đến nay đã 

thực hiện 22.677 test); Thực hiện KDYT 774 phương tiện chở hàng hóa nhập 

khẩu, 419 phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu. Trong đó có 215 xe hàng nông 

sản xuất khẩu, với 5.079 tấn; thực hiện 91 test nhanh, kết quả âm tính.  

Tại cửa khẩu Hữu Nghị: Trong ngày kiểm soát 736 lái xe vào cửa khẩu; 

có 313 lái xe nghỉ tại công ty Xuân Cương được quản lý. Thực hiện 207 test 

nhanh (cộng dồn đã thực hiện 15.221 test tại cửa khẩu).  

Tại cửa khẩu Tân Thanh: Trong ngày quản lý 1.465 lái xe đường dài, 

trong đó: tại bến xe Bảo Nguyên 250 lái xe lưu trú; tại Khu Trung tâm Thương 

mại Sài Gòn - Tân Thanh 17 lái xe lưu trú; tại Công ty TNHH sản xuất ô tô 

Dragon - Miền Bắc Việt Nam 170 lái xe lưu trú; Lái xe nghỉ trên xe (Bến xe Bảo 

Nguyên, Phi thuế quan): 1.028 người. Thực hiện 264 test nhanh tại khu phi thuế 

quan, Trung tâm Thương mại Sài Gòn - Tân Thanh và Công ty Dragon, kết quả 

âm tính.  

- Tại các Chốt nội địa: Trong ngày có 2.906 phương tiện (trong đó 1.083 

xe đường dài), 7.030 người (trong đó có 1.247 là lái xe đường dài và chủ hàng) 

qua 06 chốt ra-vào tỉnh; 1.368 người làm test nhanh (trong đó có 434 lái xe 

đường dài và chủ hàng phải test nhanh do GCN xét nghiệm quá thời gian 72 

giờ). 

- Cách ly tại khu Quân sự (cộng dồn 18.682 người): Hiện có 135 người 

đang cách ly, 18.547 người đã hoàn thành cách ly. Cách ly tại khách sạn (cộng 

dồn 13.537 người): Hiện có 02 chuyên gia Trung Quốc đang cách ly tại khách 

sạn, 13.535 người đã hoàn thành cách ly. 

Trên đây là báo cáo nhanh công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn./. 

Nơi nhận: 

- Đ/c Bí thư Tỉnh Ủy, Trưởng BCĐ; 

- Các đồng chí Phó Trưởng BCĐ; 

- Các đ/c thành viên BCĐ tỉnh (theo Quyết 

định số 557-QĐ/TU); 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- UBND các huyện,thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc SYT; 

- Lưu: VT, NVYD(NTMD). 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Toàn 
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