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BÁO CÁO  

Hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19  

(Tính từ 17h00 ngày 08/08/2022 đến 17h00 ngày 09/8/2022) 
 

1. Thống kê F0: Tổng: 06 người (Trong đó: 06  ca cộng đồng,0 đã cách ly). 

TT Đơn vị 
Số mắc 

mới 

Số lũy kế từ 

01/01/2022 

Điều trị 

Đang điều 

trị tại nhà 

Đang điều 

trị Cơ sở y 

tế/ KCL 

Đã khỏi 

bệnh 

Tử 

vong 

1 Bắc Hồng 02 2540 18 0 2522 0 

2 Nam Hồng 0 2079 4 0 2075 0 

3 Đậu Liêu 0 1202 04 0 1198 0 

4 Đức Thuận 01 1480 3 0 1477 0 

5 Trung Lương 02 1319 09 0 1310 0 

6 Thuận Lộc 01 945 02 0 943 0 

7 Ngoại Thị 0 7 0 0 7 0 

Tổng cộng 06 9.572 40 0 9.532 0 

2. Thống kê F1: 0 

TT Đơn vị 

Đang cách ly Đã kết thúc cách ly Lũy kế F1 từ 

01/01/2022 

(1) + (2)  
Mới trong 

ngày  

Hiện đang 

cách ly (1) 

Mới trong 

ngày 

Tổng F1 đã kết 

thúc cách ly (2) 

1 Bắc Hồng 0 0 0 3688 3688 

2 Nam Hồng 0 0 0 1723 1723 

3 Đậu Liêu 0 0 0 1327 1327 

4 Đức Thuận 0 0 0 2816 2816 

5 Trung Lương 0 0 0 2004 2004 

6 Thuận Lộc 0 0 0 1258 1258 

Tổng cộng 0 0 0 12.816 12.816 

3. Công tác xét nghiệm: 

- Số mẫu xét nghiệm RT-PCR đã lấy trong ngày: 0. Lũy kế: 970 mẫu. 

- Số xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trong ngày: 06 mẫu. 

Lũy kế: 39.647 mẫu. 

- Số Test nhanh ho, sốt trong ngày: 0 người. Lũy kế: 5.579. 

4. Công tác tiêm vắc xin:  

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 29 trên địa bàn Thị xã Hồng Lĩnh (Kế 

hoạch số 94/KH-UBND ngày 04/08/2022), tính đến 16h00p ngày 09/8/2022: đã 

tiêm 2.246 mũi/2.460 liều, đạt 91,30%. 

 



5. Số cơ sở sản xuất kinh doanh: Các doanh nghiệp trên địa bàn đang tổ 

chức hoạt động bình thường. 

6. Số lượng Tổ Covid cộng đồng: Số thôn, tổ dân phố: 52; Số tổ giám sát và 

tuyên truyền COVID tại cộng đồng: 198; Số lượng người: 675 

7. Tổng số cơ sở cách ly tập trung, dự kiến công suất, hiện đã sử dụng: Số 

lượng cơ sở cách ly tập trung 11, công suất 503 giường. 

8. Công tác chỉ đạo, điều hành: 

- Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị tiêm vắc xin đợt 29, ưu tiên nhóm đối tượng trẻ 

em từ 12 đến dưới 18 tuổi, đảm bảo tỷ lệ bao phủ mũi 3 cho nhóm đối tượng này. 

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, 

của thị xã trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và tiêm vắc xin phòng COVID-

19. Triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm chủng để đảm bảo 

không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng, tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin cho người dân. 

- Tăng tốc độ tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đảm bảo hoàn 

thành trong tháng 8 năm 2022; hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho 

người dân từ 18 tuổi trở lên và đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi đến dưới 

18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế;  

- Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về tiêm vắc xin, lợi ích, hiệu quả 

của vắc xin. Cảnh báo về các biến thể mới của Omicron và hướng dẫn người dân 

chăm sóc sức khỏe sau nhiễm COVID-19; tập trung truyền thông về tiêm chủng cho 

các đối tượng nguy cơ cao, bệnh lý nền (bao gồm cả trẻ em), những người muốn lựa 

chọn vắc xin, người sống ở khu vực có tỷ lệ bao phủ vắc xin thấp; tổ chức các đội 

tuyên truyền, vận động tiêm vắc xin đến từng địa bàn dân cư. Công khai các điểm 

tiêm chủng trên địa bàn (địa chỉ, người phụ trách, thông tin liên hệ) và thông tin đến 

người dân để biết và đi tiêm chủng kịp thời. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai tiêm chủng trên địa bàn, 

không để tình trạng vắc xin quá hạn. 

9. Các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về tiêm vắc xin, lợi ích, hiệu quả 

của vắc xin. Cảnh báo về các biến thể mới của Omicron và hướng dẫn người dân 

chăm sóc sức khỏe sau nhiễm COVID-19; tập trung truyền thông về tiêm chủng cho 

các đối tượng nguy cơ cao, bệnh lý nền (bao gồm cả trẻ em), những người muốn lựa 

chọn vắc xin, người sống ở khu vực có tỷ lệ bao phủ vắc xin thấp; tổ chức các đội 

tuyên truyền, vận động tiêm vắc xin đến từng địa bàn dân cư. Công khai các điểm 

tiêm chủng trên địa bàn (địa chỉ, người phụ trách, thông tin liên hệ) và thông tin đến 

người dân để biết và đi tiêm chủng kịp thời. 



- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai tiêm chủng trên địa bàn, 

không để tình trạng vắc xin quá hạn. 

Trên đây là báo cáo nhanh từ 17h00’ ngày 08/08/2022 đến 17h00’ ngày 

09/08/2022 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thị xã. 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế Hà Tĩnh; 

- Trung tâm KSBT tỉnh;  

- Thường trực Thị ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Các thành viên BCĐ PC Covid - 19 thị xã; 

- Lưu VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ 

Đinh Văn Hồng 

  



Phụ lục 1: Danh sách ca F0 trong ngày: 06 

TT Họ tên 
Năm 

sinh 
Nghề nghiệp (SĐT) Thôn/TDP Phường/xã Dịch tễ 

1 Nguyễn Thị Lương 1969 0363653768 
Thuận 

Trung 
Thuận Lộc  

2 Phạm Thái Bảo 2011 0914899450 Thận Minh Đức Thuận  

3 Đàm Ngọc Anh 1989 0964600789 TDP 10 Bắc Hồng  

4 Phạm Thị Hiền 1967 0979987282 TDP 4 Bắc Hồng  

5 
Trần Nguyễn Quyết 

Thắng 
2004 0363653768 Phúc Sơn Trung Lương  

6 
Trần Nguyễn Tuấn 

Vũ 
2014 0914899450 Phúc Sơn Trung Lương  

 

Phụ lục 2: Danh sách ca nghi nhiễm chờ kết quả PCR: 0 

TT Họ tên Năm sinh Nghề nghiệp Thôn/TDP Phường/xã Dịch tễ 

1       

2       
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