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BÁO CÁO  

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

(tính từ 15h ngày 10/6 đến 15 giờ 00 ngày 11/6/2022) 

 

1. Thông tin tình hình dịch 

1.1. Số ca mắc mới trong ngày: 

Ngày 11/6 ghi nhận 09 ca mắc mới, trong đó 02 ca chưa tiêm vắc xin (là 

trẻ em dưới 12 tuổi), 01 ca trên 65 tuổi. Số ca mắc có tại 03/11 huyện, thành 

phố. 

 (Chi tiết tại phụ lục kèm theo) 

1.2. Lũy kế từ ngày 06/5/2021 đến nay: 156.182F0 (trong đó 118 ca mắc 

lần 02 được báo cáo); đã khỏi bệnh 156.003 ca; tử vong 97 ca. 

1.3. Tình hình điều trị: 

* Trong ngày có 04 trường hợp điều trị khỏi tại tỉnh. 

 * Hiện còn điều trị 82F0 (80F0 mắc lần 1, 02F0 mắc lần 2; 100% điều 

trị tại tỉnh), trong đó: 

- 09 người bệnh điều trị tại các cơ sở y tế, 73 người bệnh đang điều trị tại 

nhà/09 huyện, thành phố. 

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo) 

- Trong tổng số 82F0 có: 05 người bệnh trên 65 tuổi, 64 người bệnh từ 16-

65 tuổi, 13 người bệnh dưới 16 tuổi; 04 người bệnh có bệnh nền; 09 người bệnh 

chưa tiêm vắc xin (07 người bệnh là trẻ em dưới 12 tuổi; 01 người bệnh không 

đồng ý tiêm; 01 người bệnh chống chỉ định). 

- Tiên lượng: Tốt: 81 ca; Trung bình: 01 ca; Nặng: 0 ca. 

1.4. Đánh giá cấp độ dịch của tỉnh Lạng Sơn : 

Quy mô xã: 200/200 xã, phường, thị trấn: Cấp 1 “Vùng xanh”, Không có 

xã nào “Vùng vàng”; “Vùng cam”.  

 2. Tình hình tiêm chủng:  

 Lũy kế tổng số liều vắc xin đã tiếp nhận: 1.766.358 liều;  

                                                       đã tiêm: 1.659.618 liều.  

a) Từ 18 tuổi trở lên: 

Trong ngày tiêm được 4.030 liều (mũi 4) 

+ Tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 99,89%; 

+ Tỷ lệ tiêm 2 mũi đạt 99,86%; 

+ Tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại (mũi 3): 87,99%  
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(Toàn quốc có tỷ lệ tiêm mũi 3 đạt khoảng 62%). 

+ Tình hình triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 

4) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022: đến ngày 11/6/2022 có 10/11 huyện, thành 

phố (trừ huyện Hữu Lũng) đã ban hành kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 liều nhắc lại lần 2. Trong đó huyện Cao lộc đã triển khai tiêm từ ngày 4/6 

đến nay được 1.244 liều; huyện Đình Lập triển khai tiêm từ 7/6 được 344 liều; huyện 

Bắc Sơn tiêm từ 8/6 được 1.947 liều; thành phố tiêm từ 8/6 được 29 liều; huyện Bình 

Gia tiêm từ 9/6 được 870 liều, huyện Tràng Định tiêm từ 9/6 được 2.705 liều; huyện 

Chi Lăng tiêm từ 10/6 được 228 liều. 

Tổng số liều đã tiêm được (tính đến ngày 11/6/2022) là: 7.367 liều.  

b) Trẻ em từ 12-17 tuổi: 

Trong ngày tiêm được 98 liều (mũi 1: 27; mũi 2: 71) 

+ Tỷ lệ mũi 1 đạt 98,6% trên tổng số 69.808 trẻ cần tiêm; 

+ Tỷ lệ mũi 2 đạt 94,5% trên tổng số 69.808 trẻ cần tiêm. 

(Hiện tại Bộ Y tế chưa có hướng dẫn tiêm nhắc lại cho trẻ từ 12-17 tuổi) 

c) Trẻ từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi:  

Trong ngày tiêm được 1.171 liều (mũi 1: 1.158; mũi 2: 13). 

+ Tỷ lệ mũi 1 đạt 40,3% trên tổng số 96.316 trẻ dự kiến tiêm. 

+ Tỷ lệ mũi 2 đạt 8,6% trên tổng số 96.316 trẻ dự kiến tiêm. 

 (Tỉ lệ tiêm trên toàn quốc trẻ 5-dưới 12 tuổi mũi 1 tính đến ngày 31/5/2022 là 

34.9%; mũi 2 đạt 3,45%). 

3. Kiểm soát Giấy chứng nhận xét nghiệm, thực hiện xét nghiệm và 

điều trị cho công dân Trung Quốc theo Thỏa thuận  

+ Trong ngày kiểm soát Giấy chứng nhận xét nghiệm PCR cho 185 công 

dân Trung Quốc; phát hiện 02 người không đủ điều kiện xuất cảnh được yêu cầu 

quay lại; 

+ Trong ngày xét nghiệm cho tổng số 22 công dân Trung Quốc; Số đang 

điều trị hiện tại là 0.  

 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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