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 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 25 tháng 01 năm 2022 

 

BÁO CÁO  

Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

 (tính đến 15 giờ 00, ngày 25 tháng 01 năm 2022) 

 

1. Thông tin tình hình dịch 

1.1. Số ca mắc mới trong ngày: 

Ngày 25/01 ghi nhận 212 ca mắc mới (128 cộng đồng, 73 F1 chuyển F0, 11 

về từ vùng dịch) trong đó: 

- Hữu Lũng 63 ca: 37 cộng đồng (thị trấn Hữu Lũng 19, Đồng Tân 06, 

Minh Tiến 05, Vân Nham 03, Yên Bình 03, Đồng Tiến 01), 24 F1 chuyển F0, 02 

về từ vùng dịch (Bắc Giang); 

- Thành phố 51 ca: 33 cộng đồng (Đông Kinh 12, Hoàng Văn Thụ 06, Vĩnh 

Trại 05, Hoàng Đồng 04, Tam Thanh 03, Chi Lăng 01, công dân Cao Lộc 02), 18 

F1 chuyển F0; 

- Đình Lập 31 ca: 22 cộng đồng (Bình Xá 13, Thái Bình 09), 09 F1 chuyển 

F0; 

- Văn Quan 27 ca: 17 cộng đồng (Yên Phúc 07, Bình Phúc 03, Khánh Khê 

04, thị trấn Văn Quan 02, Đồng Giáp 01), 10 F1 chuyển F0; 

- Cao Lộc 19 ca: 10 cộng đồng  (Đồng Đăng 03, thị trấn Cao Lộc 04, Hồng 

Phong 02, Thạch Đạn 01), 09 F1 chuyển F0; 

- Bắc Sơn 05 ca: 01 cộng đồng (Long Đống), 01 F1 chuyển F0, 03 về từ 

vùng dịch (Hải Phòng, Thái Nguyên, Hà Nội); 

- Lộc Bình 05 ca: 02 cộng đồng (Hữu Khánh, Đông Quan), 02 F1 chuyển 

F0, 01 về từ vùng dịch (Bắc Giang); 

- Chi Lăng 04 ca: 02 cộng đồng (thị trấn Đồng Mỏ, thị trấn Chi Lăng), 02 

về từ vùng dịch (Bắc Giang, Hà Nội); 

- Bình Gia 04 ca: 04 cộng đồng (thị trấn Bình Gia 02, Hồng Thái 02); 

- Văn Lãng 03 ca: 03 về từ vùng dịch (Hà Nội 02, Bắc Giang 01). 

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

 - 5.212 F0 (Số ca mắc đứng thứ 52/63 tỉnh thành phố); 

 - 28.570 F1; 
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 - Đã khỏi bệnh 3.568 ca; tử vong 12 (Tỉ lệ tử vong trên số ca mắc toàn 

tỉnh là 0,23%; tỉ lệ tử vong trên toàn quốc là 1,7 % so với tổng số ca nhiễm). 

1.3. Tình hình điều trị: 

* Trong ngày có 135 trường hợp điều trị khỏi tại tỉnh, 01 trường hợp tử 

vong tại huyện Văn Lãng; 

* Hiện còn điều trị 1.632 F0 (1.629 điều trị tại tỉnh, 03 điều trị tại Bệnh viện 

Bệnh Nhiệt đới Trung ương), trong đó: 

- Thành phố 455 ca (số ca mắc có ở 8/8 xã phường, cao nhất ở phường 

Vĩnh Trại 96 ca); 

- Huyện Cao Lộc 258 ca (lái xe đường dài 04, số ca mắc còn lại có ở 14/22 

xã thị trấn, cao nhất ở  thị trấn Cao Lộc 60); 

- Huyện Hữu Lũng 282 ca (số ca mắc có ở 24/24 xã thị trấn, cao nhất ở thị 

trấn Hữu Lũng 51 ca); 

- Huyện Lộc Bình 108 ca (số ca mắc có ở 13/21 xã, thị trấn, cao nhất ở thị 

trấn Lộc Bình 26 ca); 

- Huyện Văn Lãng  113 ca (số ca mắc có ở  11/17 xã thị trấn, cao nhất ở xã 

Tân Thanh 32 ca); 

- Huyện Đình Lập 126 ca (số ca mắc có ở 5/12 xã thị trấn, cao nhất ở xã 

Kiên Mộc 54 ca); 

- Huyện Văn Quan 115 ca (số ca mắc có ở 13/17 xã thị trấn, cao nhất ở xã 

Tân Đoàn 15 ca); 

- Huyện Chi Lăng 85 ca (số ca mắc có ở 9/20 xã thị trấn, cao nhất ở xã 

Nhân Lý 17 ca); 

- Huyện Bắc Sơn 54 ca (số ca mắc có ở 10/18 xã thị trấn, cao nhất ở xã 

Long Đống 16 ca);  

- Huyện Tràng Định 27 ca (số ca mắc có ở 9/22 xã thị trấn, cao nhất ở  xã 

Đại Đồng 09 ca); 

- Huyện Bình Gia 08 ca (số ca mắc có ở 03/19 xã thị trấn, cao nhất ở thị 

trấn Bình Gia 02 ca); 

- Khu điều trị BVĐK 01 ca (NVYT). 

* Trong tổng số 1.629 ca đang điều trị tại tỉnh: 

- 04 F0 là lái xe đường dài, 1.625 F0 trong cộng đồng (73 F0 liên quan đến 

các ổ dịch ngoài tỉnh); 

- Có 924 ca ban đầu, 705 trường hợp từ F1 chuyển F0;  

- Có 235 trường hợp tiêm vắc xin đủ 3 mũi, 925 trường hợp đã được tiêm 

vắc xin 2 mũi; 49 trường hợp tiêm vắc xin 1 mũi, 415  trường hợp chưa tiêm trong 

đó có: 82 ca từ 13 tuổi tuổi trở lên (Văn Lãng 08, Đình Lập 02, Cao Lộc 22, thành 



3 

phố 17, Hữu Lũng 09, Văn Quan 10, Bắc Sơn 01, Bình Gia 01, Chi Lăng 11); 333 

trẻ em chưa đủ 12 tuổi (Văn Lãng 25, Cao Lộc 77, Đình Lập 23, Lộc Bình 26, 

thành phố 86,  Hữu Lũng  49, Văn Quan 17, Tràng Định 04, Bắc Sơn 07, Chi 

Lăng 19), 05 trường hợp chưa có thông tin tiêm chủng. 

+ Tại Bệnh viện Đa khoa: 367 ca; 

+ Tại TTYT huyện Hữu Lũng: 281 ca (trong đó 36 ca điều trị tại nhà);  

+ Tại huyện Cao Lộc 225 ca: PKĐK khu vực Đồng Đăng 47 ca; TYT xã 

Tân Thành 21 ca, TYT xã Gia Cát 28 ca, TYT xã Bình Trung 27, TT 

GDTXGDNN-CS2 61 ca, TTYT Cao Lộc 32 ca, trường Tiểu học thị trấn Cao Lộc 

09 ;  

+ Tại BV Y học cổ truyền: 131 ca;  

+ Tại TTYT Đình Lập: 123 ca;  

+ Tại TTYT Văn Quan: 112 ca (trong đó 16 ca điều trị tại nhà);  

+ Tại TTYT Lộc Bình: 105 ca (trong đó 11 ca điều trị tại nhà);  

+ Tại TTYT Văn Lãng: 49 ca; tại Trạm y tế lưu động Dragon: 55 ca;  

+ Tại TTYT huyện Chi Lăng: 81 ca (trong đó 13 ca điều trị tại nhà);  

+ Tại TTYT Bắc Sơn: 54 ca;  

+ Tại TTYT Tràng Định: 26 ca; 

+ Tại Trung tâm phòng chống bệnh xã hội (địa chỉ cũ): 14 ca  

+ Tại TTYT Bình Gia: 06 ca.  

Phân loại theo tuổi (trong 1.629 ca đang điều trị tại tỉnh): 

+ F0 trên 65 tuổi: 108 bệnh nhân (27 bệnh nhân chưa tiêm vắc xin phòng 

COVID-19, 08 bệnh nhân đã tiêm 1 mũi vắc xin phòng COVID-19, 64 bệnh nhân 

tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19, 09 bệnh nhân tiêm đủ 3 mũi vắc xin 

phòng COVID-19). 

+ F0 dưới 15 tuổi: 356 bệnh nhân (348 bệnh nhân chưa tiêm vắc xin phòng 

COVID-19, 01 bệnh nhân đã tiêm 01 mũi vắc xin phòng COVID-19, 07 bệnh nhân 

tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19, 0 bệnh nhân tiêm đủ 3 mũi vắc xin phòng 

COVID-19). 

+ F0 mắc bệnh nền: 176 bệnh nhân (39 bệnh nhân chưa tiêm vắc xin 

phòng COVID-19, 08 bệnh nhân đã tiêm 01 mũi vắc xin phòng COVID-19, 108 

bệnh nhân tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19, 21 bệnh nhân tiêm đủ 3 mũi 

vắc xin phòng COVID-19). 

+ F0 là phụ nữ có thai: 16 bệnh nhân (07 bệnh nhân chưa tiêm vắc xin 

phòng COVID-19, 03 bệnh nhân đã tiêm 01 mũi vắc xin phòng COVID-19, 06 

bệnh nhân tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19, 0 bệnh nhân tiêm đủ 3 mũi 

vắc xin phòng COVID-19). 
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 - Tiên lượng: Tốt (1.596); Trung bình (25); tiên lượng nặng (08): 

 + Bệnh nhân 65 tuổi - Viêm phổi do covid 19/tăng HA, đái tháo đường 

type II, SPO2 90-92%, oxy mask 15l/phút;  

 + Bệnh nhân 95 tuổi - viêm phổi do Covid 19, SPO2 95%, oxy 3l/p;  

 + Bệnh nhân 59 tuổi - viêm phổi do Covid-19 /THA, SPO2 96%, oxy kính 

3l/phút; 

 + Bệnh nhân 52 tuổi - Viêm phổi do covid 19/Tăng HA, Suy thận mạn giai 

đoạn V, Suy tim, SPO2 95%, oxy kính 03l/phút;  

  

 + Bệnh nhân 87 tuổi - Viêm phổi do covid 19/tăng HA, đái tháo đường 

type 2, SPO2 94-95%, oxy mask túi 15l/phút; 

 + Bệnh nhân 71 tuổi - Covid-19 xác định - Rối loạn điện giải nặng - Nấm 

thực quản - Viêm loét dạ dày HP (+)/THA - ĐTĐ typ 2, SPO2 97%, oxy kính 

03l/phút;  

 + Bệnh nhân 33 tuổi - Covid xác định, SPO2 98% có oxy; 

 + Bệnh nhân 58 tuổi - Viêm phổi do covid 19/THA + ĐTĐ type II, SPO2 

96% có oxy. 

 * Thông tin về trường hợp tử vong: Bệnh nhân nữ, 89 tuổi, địa chỉ: Khu 

5, TT. Na Sầm, Văn Lãng; vào viện ngày 12/01/2022; chẩn đoán: Covid-19 xác 

định mức độ trung bình/Tăng huyết áp, Suy nhược. Tử vong hồi 15h30 ngày 

24/01/2022 tại huyện Văn Lãng; chẩn đoán tử vong: Ngừng tuần hoàn/Covid-19 

xác định mức độ nặng/Tăng huyết áp, Suy nhược tuổi già (liệt nằm tại chỗ ở nhà 3 

tháng nay). Đã giải thích gia đình thực hiện được mai táng theo đúng quy định của 

Bộ Y tế. 

 * Tình hình thuốc điều trị 

- Các thuốc điều trị triệu chứng, kháng viêm, chống đông,.. hiện tại 100% 

các đơn vị đáp ứng đủ; 

- Nhóm thuốc kháng virut: 

+ Điều trị bệnh nhân F0 triệu chứng nhẹ: đã phân bổ cho các đơn vị 19.200 

viên, hiện còn 20.800 viên thuốc Molnupiravir bảo quản tại kho thuốc Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh. 

+ Điều trị bệnh nhân trung bình và nặng: Thuốc Remdesivir hiện tại còn 

2.346 lọ đang được bảo quản tại kho thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

* Đánh giá cấp độ dịch của tỉnh Lạng Sơn theo Nghị quyết số 128/NQ-

CP ngày11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 

12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế: 

+ 147/200 xã, phường, thị trấn: Cấp 1 “Vùng xanh”. 

+ 36/200 xã: Cấp 2 “Vùng vàng” {xã Yên Phúc, Tân Đoàn, Liên Hội, 

Khánh Khê, thị trấn Văn Quan (huyện Văn Quan); thị trấn Đình Lập (huyện Đình 

Lập); xã Đại Đồng, Quốc Việt (huyện Tràng Định); xã Hòa Bình, Minh Tiến, Vân 
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Nham, Hòa Sơn, Hòa Thắng, Minh Hòa, Tân Thành, Sơn Hà, Yên Vượng, Hữu 

Liên (huyện Hữu Lũng); phường Chi Lăng, xã Hoàng Đồng (thành phố Lạng 

Sơn); thị trấn Đồng Đăng, thị trấn Cao Lộc, xã Hợp Thành, Lộc Yên, Phú Xá, Gia 

Cát (huyện Cao Lộc); thị trấn Na Dương, xã Đồng Bục, Sàn Viên, Hữu Khánh 

(huyện Lộc Bình); thị trấn Na Sầm, (huyện Văn Lãng); xã Mai Sao, Vạn Linh, Y 

Tịch (huyện Chi Lăng), xã Tân Hương, Long Đống (huyện Bắc Sơn)}.  

+ 17/200 xã: Cấp 3 “Vùng cam” {phường Tam Thanh, Đông Kinh, Vĩnh 

Trại, Hoàng Văn Thụ, xã Mai Pha (thành phố Lạng Sơn); xã Quan Sơn, Hòa Bình, 

Nhân Lý (huyện Chi Lăng); xã Thụy Hùng (huyện Cao Lộc); thị trấn Hữu Lũng, 

xã Hồ Sơn, Đồng Tân, Yên Sơn, Minh Sơn (Hữu Lũng), xã Thái Bình, Kiên Mộc, 

Bính Xá (huyện Đình Lập)}:  

- 07/11 huyện: Cấp 1; 04/11 huyện, thành phố: Cấp 2 (Huyện Hữu Lũng, 

huyện Cao Lộc, huyện Đình Lập, thành phố Lạng Sơn) “Vùng vàng”. 

- Quy mô tỉnh: Cấp 1. 

2. Các biện pháp đã triển khai khi phát hiện F0 mới 

- Truy vết liên quan đến F0 mới: Tại Đình Lập có 169 F1 liên quan đến ca 

mắc mới, tại Văn Quan có 165 F1 liên quan đến ca mắc mới, tại Cao Lộc có 49 F1 

liên quan đến ca mắc mới. Các huyện có ca mắc mới đang tiếp tục điều tra truy 

vết;  

- Đang cách ly: Tổng số F1 là 5.247 ca (cách ly tập trung 164 ca, cách ly tại 

nhà 5.083 ca), trong đó: 

+ Thành phố 1.361 (cách ly tại nhà); 

+ Đình Lập 1.088 (cách ly tập trung 26, cách ly tại nhà: 1062);  

+ Văn Quan 932 (cách ly tập trung 99, cách ly tại nhà 833);  

+ Lộc Bình 662 (cách ly tại nhà); 

+ Hữu Lũng 405 (cách ly tại nhà); 

+ Văn Lãng 302 (cách ly tập trung 16, cách ly tại nhà 286); 

+ Cao Lộc 169 (cách ly tập trung 15, cách ly tại nhà 154);  

+ Bắc Sơn 169 (cách ly tập chung 04, cách ly tại nhà 165);  

+ Tràng Định 140 (các ly tại nhà); 

+ Bình Gia 19 (cách ly tập trung 04, cách ly tại nhà 15);  

- Thực hiện phun khử trùng nhà F0;  

- Tiếp tục điều tra truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức cách ly theo quy 

định. 

+ Huyện Hữu Lũng: xã Hòa Lạc từ Cấp 2 xuống Cấp 1 (Vùng xanh); xã 

Minh Tiến, xã Vân Nham từ Cấp 1 lên Cấp 2 (Vùng vàng); 

+ Huyện Tràng Định: xã Kháng Chiến từ Cấp 2 xuống Cấp 1 (Vùng xanh); 
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+ Huyện Bắc Sơn: xã Long Đống từ Cấp 1 lên Cấp 2 (Vùng vàng); 

+ Huyện Đình Lập: Thị trấn Đình Lập từ Cấp 3 xuống Cấp 2 (Vùng vàng), 

xã Đình Lập từ Cấp 2 xuống Cấp 1 (Vùng xanh); xã Thái Bình Từ Cấp 1 lên Cấp 

3 (Vùng cam); 

- Gỡ bỏ vùng cách ly y tế tại khu Chộc Vằng, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc 

Bình; 

- Thành lập Khu cách ly y tế tập trung ngoài bệnh viện đối với người tiếp 

xúc gần với người nhiễm COVID-19 tại Trường Mầm non Tú Xuyên, huyện Văn 

Quan; 

- Hiện có 04 huyện thực hiện điều trị F0 tại nhà (Hữu Lũng, Văn Quan, văn 

Lãng, Lộc Bình), tổng số 76 bệnh nhân; 

- Tiếp tục duy trì 06 Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 trên địa bàn Thành 

phố Lạng Sơn, huyện Cao Lộc và Huyện Hữu Lũng;  

 - Toàn tỉnh duy trì 11 điểm cách ly tập trung F1 những trường hợp không 

đủ điều kiện cách ly tại nhà: Văn Quan 07 điểm; Đình Lập 01 điểm; Tràng Định 

01; Văn Lãng 01 điểm; Lộc Bình 01 điểm. 

- Duy trì hoạt động 04 Trạm y tế lưu động: Văn Lãng 01; Cao Lộc 03.  

- Duy trì 03 điểm lưu trú tạm thời cho lái xe đường dài: Cao Lộc 02 điểm; 

Văn Lãng 01 điểm.  

- Các huyện (Bình Gia, Hữu Lũng, Thành phố, Lộc Bình, Tràng Định, Chi 

Lăng) cho học sinh tại các lớp có các trường hợp liên quan đến các ca bệnh F0 

thuộc các trường học trên địa bàn xã trên nghỉ học trực tiếp;  

- Tại các xã có dịch ở Cấp 2, Cấp 3 thuộc các huyện (Bình Gia, Hữu Lũng, 

Thành phố, Lộc Bình, Tràng Định, Chi Lăng, Văn Quan, Cao Lộc, Bắc Sơn) tiếp 

tục dừng các hoạt động tập trung đông người; các loại hình dịch vụ không thiết 

yếu trên địa bàn; dịch vụ ăn, uống trong nhà, nhà hàng được mở cửa hoạt động chỉ 

được bán mang về; khuyến khích nhân dân không tổ chức ăn uống, liên hoan, tập 

trung đông người tại nhà. 

3. Kiểm soát tại các Chốt: 

-  Tại các chốt vào tỉnh: Trong ngày có 16.935 người (trong đó có 699 là lái 

xe đường dài và chủ hàng vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu từ các tỉnh, thành 

phố đến tỉnh Lạng Sơn): 

+ 100% thực hiện khai báo y tế theo quy định; 

+ Xét nghiệm test nhanh 1.547 mẫu (trong đó có 105 lái xe đường dài): kết 

quả 1.545 mẫu âm tính, 02 mẫu dương tính (01 tại Chi Lăng là lái xe đường dài và 

01 tại Hữu Lũng là công dân về từ Bắc Ninh). 

4. Các địa điểm, khu vực cách ly: 
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- Duy trì khu cách ly tập trung của tỉnh do quân đội quản lý. Hiện tại có 47 

người đang cách ly (lũy kế 19.960 người đã hoàn thành cách ly). 

- Đến thời điểm hiện tại không còn chuyên gia Trung Quốc cách ly tại 

khách sạn (lũy kế 13.646 người đã hoàn thành cách ly). 

5. Tình hình tiêm chủng:  

Trong tuần nhận 49.700 liều vắc xin Vero Cell.  

Lũy kế đến nay đã tiêm: 1.344.743 liều/1.385.548 liều vắc xin được cấp 

(đạt 97,05 %). 

+ Lũy kế tiêm mũi nhắc lại (dân số trên 18 tuổi) cộng dồn đã tiêm 235.581 

mũi. Trong ngày tiêm được 22.355 mũi.  

+ Tỷ lệ dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1 tại tỉnh đạt 99,24%; Trong 

ngày tiêm được 408 mũi.  

+ Tỷ lệ dân số từ 18 tuổi trở lên được đủ 2 mũi tại tỉnh đạt 95,57%. Trong 

ngày tiêm được 873 mũi. 

+ Tỷ lệ tiêm vắc xin  mũi 1 cho trẻ em từ 12-17 tuổi đạt 99,95% 

(65.606mũi/65.641 trẻ).  

+ Tỷ lệ tiêm vắc xin mũi 2 cho trẻ từ 12-17 tuổi đạt 95,99% (63.015 

mũi/65.641 trẻ). 

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  
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