
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /BC-SYT Lạng Sơn, ngày 20 tháng 9 năm 2022 

 

BÁO CÁO  

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

(tính từ 15h ngày 19/9 đến 15 giờ 00 ngày 20/9/2022) 

 

1. Thông tin tình hình dịch 

Ngày 20/9 ghi nhận 89 ca mắc mới, trong đó có 13 ca chưa tiêm vắc xin 

(03 ca là trẻ em dưới 05 tuổi; 01 ca là trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi; 07 ca hoãn 

tiêm; 01 ca chống chỉ định; 01 ca không đồng ý tiêm); 15 ca trên 65 tuổi; 06 ca 

có bệnh nền; 05 ca mắc lần 02. Số ca mắc có tại 09/11 huyện, thành phố. 

 (Chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo) 

Thời gian gần đây dịch diễn biến phức tạp, số ca mắc có đã tăng trở lại 

(219 ca/tháng 6; 263 ca/tháng 7; 1.080 ca/tháng 8)1. 

1.2. Tình hình điều trị: 

* Trong ngày có 98 trường hợp điều trị khỏi (98 ca cách ly tại tỉnh); 01 ca 

xin về địa phương (ngoại tỉnh) điều trị; 01 ca F0 tại nhà chuyển đến TTYT 

huyện Văn Quan điều trị. 

* Hiện còn điều trị 475F0 (435 ca mắc lần 1, 40 ca mắc lần 2; 456 ca 

điều trị tại tỉnh, 19 ca điều trị ngoại tỉnh), trong 456 ca điều trị tại tỉnh có: 

- 120 người bệnh điều trị tại các cơ sở y tế, 336 người bệnh đang điều trị 

tại nhà/11 huyện, thành phố. (Chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo). 

- Trong tổng số 456F0 có: 53 người bệnh trên 65 tuổi, 321 người bệnh từ 

16-65 tuổi, 82 người bệnh dưới 16 tuổi; 28 người bệnh có bệnh nền; 03 người 

bệnh là phụ nữ có thai; 48 người bệnh chưa tiêm vắc xin (32 người bệnh là trẻ 

em dưới 12 tuổi; 01 người bệnh không đồng ý tiêm; 05 người bệnh chống chỉ 

định; 10 người bệnh hoãn tiêm). 

- Tiên lượng: Tốt: 438 ca; Trung bình: 17 ca; Nặng: 01 ca. 

*Thông tin bệnh nhân nặng 

                                           
1 Tính từ ngày 01/01/2022 đến nay đến nay ghi nhận 157.131 ca. 

Từ 01/9/2022 đến nay ghi nhận 1.427 ca; 173 ca mắc lần 2; 06 ca mắc lần 3; 410 ca nhập viện/tổng số 1.427 ca 

mắc; 06 ca chuyển nặng; 

Tổng số ca mắc trong tháng 8/2022 là 1.080 ca; 127 ca mắc lần 2; 333 ca nhập viện/tổng số 1080 ca mắc; 10 ca  

chuyển nặng; 

Tống số ca măc trong tháng 7 là 263 ca; 03 ca mắc lần 2; 79 ca nhập viện/tổng số 263 ca mắc; 02 ca chuyển 

nặng. 

Tổng số ca mắc trong tháng 6/2022 là 219 ca; 04 ca mắc lần 2; 64 ca nhập viện/tổng số 219 ca mắc; không có ca 

chuyển nặng. 
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Bệnh nhân nữ 90 tuổi - COVID-19 - Đợt cấp COPD - Viêm phổi - TD suy 

tim – Tăng huyết áp - Suy thận cấp (tiêm 01 mũi vắc xin). Hiện tại: Bệnh nhân 

an thần, thở máy, phổi thông khí đều, rale ẩm đáy phổi 2. 

1.3. Lũy kế từ ngày 06/5/2021 đến nay: 159.061F0 (trong đó 421 ca 

mắc lần 2; 06 ca mắc lần 3 được báo cáo); đã khỏi bệnh 158.485ca; tử vong 

101 ca. 

1.4. Đánh giá cấp độ dịch của tỉnh Lạng Sơn theo Nghị quyết số 

128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT 

ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế (đánh giá ngày 19/9/2022) 

Quy mô xã: 199/200 xã, phường, thị trấn: Cấp 1 “Vùng xanh”; 01/200 xã 

Cấp 2 “Vùng vàng” (xã Vĩnh Tiến/huyện Tràng Định).   

2. Tình hình tiêm chủng:  

Đến 20/9/2022 toàn tỉnh còn tồn 2.770 liều vắc xin Pfizer 0,2ml tiêm cho 

trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, 3.150 liều vắc xin Pfizer 0,3ml tiêm cho người từ 12 

tuổi trở lên, 12.663 liều vắc xin Verocell tại các huyện, thành phố. Ngành Y tế 

đã tổng hợp dự kiến dự trù 62.000 liều vắc xin để tiêm cho các đối tượng (Bộ Y 

tế đã cấp được 3.510 liều Pfizer 0,3ml để tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên, số 

còn lại hiện chờ Bộ Y tế cấp (theo Bộ Y tế dự kiến cuối tháng 9 mới có vắc xin 

phân bổ cho các địa phương). 

Lũy kế tổng số liều vắc xin đã tiếp nhận: 2.016.576 liều (liều lọ); đã tiêm: 

2.026.318 liều (mũi tiêm). (Số liều đã tiêm nhiều đã hơn liều tiếp nhận do lọ vắc 

xin Astra lọ 10 liều có thể tiêm tối đa 12 liều, vắc xin Moderna lọ 14 liều có thể 

tiêm tối đa 15 liều). 

a) Từ 18 tuổi trở lên:  

Trong ngày tiêm được 107 liều (mũi 4). 

+ Tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 102,2% (Bao gồm tiêm cho người ngoại tỉnh); 

+ Tỷ lệ tiêm 2 mũi đạt 100,66% (Bao gồm tiêm cho người ngoại tỉnh); 

+ Tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại (mũi 3): 90,96%;  

+ Tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4): 177.797/172.583 người (bổ sung 

11.506 người vào tổng số đối tượng đăng ký tiêm sau khi rà soát) đạt tỷ lệ 

103,02% (bao gồm cả đối tượng mở rộng). Trong đó có 03 huyện có tỷ lệ tiêm cao 

so với số dự kiến tiêm là: Bình Gia (151,35%), Cao Lộc (117,68%), Bắc Sơn 

(107,57%), tỷ lệ tiêm thấp nhất là: Chi Lăng (89,68%). 

(Theo Bộ Y tế, đến ngày 14/9/2022: tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) toàn 

quốc đạt 77,4%; tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) đạt 79,3%). 

b) Trẻ em từ 12-17 tuổi: 

+ Tỷ lệ mũi 1 đạt 98,69%; 

+ Tỷ lệ mũi 2 đạt 96,50%; 
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+ Tỷ lệ tiêm liều nhắc lại (mũi 3): 50.378/71.764 trẻ (bổ sung 1.956 trẻ 

vào tổng số trẻ sau khi rà soát) đạt tỷ lệ 70,20%. Trong đó 03 huyện có tỷ lệ 

tiêm cao: Hữu Lũng (82,41%), Văn Lãng (80,87%), Chi Lăng (77,91%), tỷ lệ 

tiêm thấp nhất là thành phố Lạng Sơn (57,66%). 

(Theo Bộ Y tế, đến ngày 14/9/2022: tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại ( mũi 3) cho trẻ từ 

12-17 tuổi đạt 56,4%). 

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

Trong ngày tiêm được 729 liều (mũi 1: 128, mũi 2: 601). 

+ Tỷ lệ mũi 1 đạt 99.022/102.134 trẻ (bổ sung 6.043 trẻ vào tổng số trẻ 

sau khi rà soát) đạt tỷ lệ 96,95%. Trong đó 03 huyện có tỷ lệ tiêm cao: Cao Lộc 

(107,41%), Chi Lăng (102,55%), Tràng Định (100,1%), tỷ lệ tiêm thấp nhất là 

Lộc Bình (88,26%). 

+ Tỷ lệ mũi 2 đạt 71.090/102.134 trẻ (bổ sung 6.043 trẻ vào tổng số trẻ 

sau khi rà soát) đạt tỷ lệ 69,6 %. Trong đó 03 huyện có tỷ lệ tiêm cao: Tràng 

Định (78,83%), Bắc Sơn (78,17%), Cao Lộc (77,81%); tỷ lệ tiêm thấp nhất là 

Đình Lập (63,11%).  

(Theo Bộ Y tế, đến ngày 14/9/2022: tỉ lệ tiêm trên toàn quốc trẻ 5-dưới 12 

tuổi mũi 1 đạt 87,6%, mũi 2 đạt 59,2%). 

 (Chi tiết tình hình tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại Phụ lục 2 kèm theo). 

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 161 công 

dân Trung Quốc; phát hiện có 03 trường hợp không đủ điều kiện xuất cảnh phải 

yêu cầu quay lại; 

Trong ngày xét nghiệm cho tổng số 26 công dân Trung Quốc (11 âm tính, 

03 chưa xác định, 01 dương tính, 11 đang chờ kết quả). Số đang điều trị hiện tại 

là 0.  

4. Tình hình thực hiện Phương án số 25/PA-UBND của UBND tỉnh về 

Thiết lập “vùng xanh” đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ hoạt 

động xuất nhập khẩu hàng hóa khu vực các cửa khẩu: Hữu Nghị, Tân 

Thanh và Chi Ma. 

- Cửa khẩu Tân Thanh (Chốt Phi thuế quan): Trung tâm y tế huyện 

Văn Lãng thực hiện trong ngày là 160 test nhanh, kết quả âm tính 160, dương 

tính 0. 

Luỹ kế tính từ ngày 01/6/2022 đến ngày 20/9/2022, TTYT huyện Văn Lãng 

đã thực hiện 13.167 test, trong đó: 13.147 âm tính; 20 dương tính (Các trường 

hợp dương tính đã được hướng dẫn, cam kết về địa phương cách ly - điều trị 

theo quy định của Bộ Y tế). 
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- Cửa khẩu Hữu Nghị (Chốt Trung chuyển hàng hóa, Chốt B2): Trung 

tâm Y tế huyện Cao Lộc thực hiện trong ngày là 530 test nhanh, trong đó: âm 

tính 528, dương tính 02. 

Luỹ kế tính từ ngày 01/6/2022 đến ngày 20/9/2022, TTYT huyện Cao Lộc 

đã thực hiện 37.044 test, trong đó: 36.849 âm tính; 195 dương tính; (Các trường 

hợp dương tính đã được hướng dẫn, cam kết về địa phương cách ly - điều trị 

theo quy định của Bộ Y tế). 

- Cửa khẩu Chi Ma: Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình thực hiện trong 

ngày là 24 test nhanh, kết quả âm tính 24. 

Lũy kế tính từ ngày 01/6/2022 đến ngày 20/9/2022, TTYT huyện Lộc Bình 

đã thực hiện 1.556 test, trong đó: 1.553 âm tính; 0 dương tính; nghi ngờ: 03 

(Các trường hợp dương tính đã được hướng dẫn, cam kết về địa phương cách ly 

điều trị theo quy định của Bộ Y tế). 

 - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh:  

Lũy kế từ ngày 01/6 đến ngày 20/9/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã 

thực hiện lấy mẫu xét nghiệm định kỳ 7 ngày/lần cho các lực lượng tại các cửa 

khẩu (Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma) là: 911 test nhanh (dương tính 09, âm 

tính 902); 2.068 mẫu xét nghiệm PCR (dương tính 36, âm tính 1.856, chờ kết 

quả 176). 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Thực hiện lấy 162 mẫu xét nghiệm PCR định 

kỳ cho Đội lái xe chuyên trách tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân 

Thanh; Lái xe vận chuyển hàng hóa lưu trú tại bãi xe Thăng Long trong thời 

gian chờ giao - nhận container; Cán bộ, nhân viên, người lao động làm việc, lưu 

trú tại Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên. Kết quả: 135 âm tính, 

26 chưa xác định, 01 dương tính.  

Lũy kế từ ngày 01/6 đến ngày 20/9/2022: Tổng số mẫu PCR đã thực hiện 

là 14.303, trong đó 13.893 âm tính, 60 dương tính, 350 chưa xác định. 

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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