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BÁO CÁO 

Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn  

tỉnh Bắc Kạn ngày 20/7/2021 

 

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TẠI TỈNH BẮC KẠN: 

Tính đến ngày 20/7/2021 tỉnh Bắc Kạn ghi nhận:  

- Ca bệnh Dương tính: 06 ca, trong đó 04 trường hợp đã điều trị khỏi, trở về 

gia đình, trong đó huyện Ba Bể: 01; huyện Chợ Mới: 01; huyện Bạch Thông: 01 

và Chợ Đồn 01. Hiện còn 02 người bệnh đang điều trị tại khu cách ly điều trị 

thuộc huyện Pác Nặm (01) và Bệnh viện đa khoa tỉnh (01). 

- Ca bệnh Tái dương tính: Cộng dồn 40 ca.  

- Cộng dồn số ca F0 đã điều trị khỏi bệnh là 31, trong đó: Huyện Ba Bể 03; 

Huyện Bạch Thông 01; Chợ Đồn 01; Bệnh viện Đa khoa tỉnh 26 (04 về huyện Ba 

Bể; 04 về huyện Bạch Thông; 05 về huyện Chợ Đồn ; 02 về huyện Chợ Mới;  01 

về huyện Na Rỳ; 01 về huyện Ngân Sơn; 08 về huyện Pác Nặm; 01 về TP Bắc 

Kạn).  

- Hiện tại còn 15 người bệnh đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn. 

Trong đó: Bệnh viện Đa khoa tỉnh: 14 người bệnh (01 Dương tính mới, phát hiện 

ngày 17/7/2021, 13 tái dương tính); Huyện Pác Nặm: 01 người bệnh (Dương tính, 

phát hiện ngày 29/6/2021). Các bệnh nhân không có triệu chứng sốt, ho, khó thở, 

diễn biến nặng. 

- Trong ngày 20/7/2021 đón 01 người bệnh đã điều trị khỏi bệnh từ tỉnh Bắc 

Giang về cách ly tập trung tại cơ sở trường Cao đẳng Bắc Kạn. Cộng đồn đến 

thời điểm hiện tại đón 59 người. 

- Trong ngày 20/7/2021 số hết thời gian cách ly tập trung tại các huyện/TP 

có 11 người đã bàn giao về địa phương tiếp tục theo dõi, quản lý theo quy định, 

cụ thể: 03 người tại huyện Ba Bể, 01 người tại huyện Bạch Thông, 03 người tại 

huyện Chợ Đồn, 01 người tại huyện Chợ Mới, 01 người tại huyện Na Rì, 02 

người tại thành phố Bắc Kạn. 

- Số công dân hiện tại đang cách ly tại các Khu cách ly tập trung huyện, 

thành phố tính đến 16 giờ ngày 20/7/2021: Tổng 664 người (Trong đó Ba Bể: 

222, Bạch Thông: 65, Chợ Đồn: 58, Chợ Mới: 15, Na Rì: 121, Ngân Sơn: 18, 

Pác Nặm: 89, TP. Bắc Kạn: 76). Hiện tại sức khỏe các công dân ổn định.  
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- Trong ngày 20/7/2021 có 789 tờ khai y tế (Ba Bể 58; Bạch Thông 33; Chợ 

Đồn 55; Chợ Mới 174; Na Rỳ 183; Ngân Sơn 66; Pác Nặm 27; TP Bắc Kạn 193) 

- Số mẫu xét nghiệm bằng kỹ thuật Real-time PCR lấy  (theo Báo cáo của 

Khoa Xét nghiệm Trung tâm KSBT tỉnh)Tổng số mẫu xét nghiệm nhận trong 

ngày: 143 mẫu, đến 16g00 đã có Kết  quả 39 trường hợp F1 của TP Bắc Kạn gửi 

có Kết quả Âm tính, còn lại mẫu do các huyện gửi đang xét nghiệm, chờ kết quả. 

Tổng số mẫu đã xét nghiệm tính từ ngày 27/4/2021 đến ngày 20/7/2021 là: 

8.966 mẫu.  

- Duy trì hoạt động tại 03 chốt kiểm dịch trên địa bàn (01 chốt tại huyện 

Ngân Sơn; 02 chốt tại huyện Chợ Mới), trong ngày có: Phương tiện được khử 

trùng: 117 xe máy,878 ô tô; 3.462 người qua lại được kiểm tra sức khỏe, không 

có người bị sốt, ho. 

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TIẾP THEO 

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành Y tế  triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc 

xin COVID-19 đợt 3 và triển khai tập huấn tiêm chủng vắc xin COVID-19. 

- Ban hành Công văn số 2477/CV-BCĐ của Ban chỉ đạo phòng chống dịch 

COVID-19 về việc giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 

phòng chống dịch COVID-19. 

- Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh 

COVID-19.Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động phòng chống dịch 

COVID-19, đặc biệt việc thực hiện 5K tại nơi công cộng. 

Trên đây là hoạt động phòng chống dịch tính đến 16g00 ngày 20/7/2021 của 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-9 tỉnh Bắc Kạn./. 

 

Nơi nhận:  

Gửi bản điện tử: 

- Bộ Y tế; 
- TT Tỉnh ủy (b/c); 

- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- CT&các PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các TV BCĐ PC dịch Covid-19tỉnh Bắc Kạn;  

- BGĐ Sở Y tế &Các phòng chức năng SYT; 

- Ban BVCSSK CB tỉnh; 

- UBND các huyện/TP; 

- Các đơn vị trực thuộc ngành y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. TRƯỞNG BAN  

PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO  

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ  

Tạc Văn Nam 
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