UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 881/BC- SYT

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO
Hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hàng ngày
(Tính từ 18h00 ngày 11/3/2022 đến 18h00 ngày 12/3/2022)
Sở Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 tỉnh) báo cáo hoạt
động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong ngày như sau:
I. TÌNH HÌNH VÀ DIỄN BIẾN CỦA DỊCH BỆNH CẦN QUAN TÂM
1. Tại Việt Nam:
- Trong ngày 12/3/2022 ghi nhận 168.719 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập
cảnh và 168.704 ca ghi nhận trong nước.
- Tính từ ngày 27/4/2021 đến nay, tại Việt Nam số ca nhiễm ghi nhận trong
nước à 5.895.555 ca, trong đó có 3.065.216 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.
2. Tại Hà Tĩnh:
- Trong ngày ghi nhận 896 ca mắc mới, trong đó: Thị xã Kỳ Anh 90; huyện Kỳ
Anh 106; Cẩm Xuyên 104; Thành Phố 63; Thạch Hà 119; Lộc Hà 75; Can Lộc 37;
Thị xã Hồng Lĩnh 42; Đức Thọ 23; Nghi Xuân 66, Hương Sơn 93; Vũ Quang 16;
Hương Khê 62.
- Từ 01/1/2022 đến nay: 23.677
- Từ 04/6/2021 đến nay: 25.291.
* Tình hình điều trị: Chuyển các Bệnh viện tuyến trên 0. Điều trị khỏi 21.102
BN, trong đó có 79 BN tuyến trên, 21.023 BN tại Hà Tĩnh, 22 BN tử vong.
* Số iệu Điều trị tại cơ sở y tế trong ngày:
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* Số F0 theo dõi, cách y tại nhà trong ngày: 843; hiện đang cách y tại nhà:
4.114; cộng dồn: 21.528.
* Số ca khỏi bệnh trong ngày: 598.
* Số bệnh nhân có triệu chứng: 315.
* Số bệnh nhân thở ô xy: 23.
* Số bệnh nhân thở máy: 1.
* Số trường hợp ho, sốt,... tại cộng đồng và cơ sở y tế: 574. Cộng dồn: 21.542.
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo đảm bảo công tác y tế và phòng
chống dịch COVID-19; kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID 19 trên địa bàn.
III. KẾT QUẢ CÁC NHIỆM VỤ TRONG TÂM PHÒNG CHỐNG DỊCH
ĐÃ THỰC HIỆN
- F1 mới trong ngày 2.359 Cộng dồn tổng F1 đã truy vết (từ 4/6 đến nay):
85.693 số đã hoàn thành cách y: 55.427, số còn cách y: 30.266.
* Xét nghiệm:
- Tổng mẫu PCR trong ngày: 366 mẫu. Cộng dồn năm 2022 à: 37.371.
- Số test nhanh trong ngày: 9.168. Cộng dồn: 375.289.
- Rà soát, quản ý người đến/về trên địa bàn tỉnh trong ngày: 642; Cộng dồn
năm 2022: 147.726.
IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH, ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ
Trên địa bàn tỉnh, số xã phường đánh giá cấp độ dịch ở cấp 3 à 32; còn ại 184
xã, phường đánh giá cấp 1 và cấp 2. Dự báo trong thời gian tới tình hình dịch bệnh vẫn
còn nhiều diễn biến phức tạp; có nhiều ca bệnh cộng đồng chưa rõ nguồn ây, iên
quan đến nhiều đối tượng, nhiều địa điểm, nhiều ĩnh vực phức tạp như các cơ sở sản
xuất kinh doanh, trường học,.... Đặc biệt cần cảnh giác với các yếu tố nguy cơ như sau:
Tình trạng tập trung đông người nhất à tại các ễ hội, các cơ sở tôn giáo đầu xuân
Nhâm Dần; Một bộ phận người dân, chủ quan, coi nhẹ dịch bệnh, không thực hiện 5K;
Tình hình dịch bệnh ở nhiều tỉnh thành trong nước có diễn biến phức tạp nhất à thành
phố Hà Nội và một số tỉnh trong khu vực. Đặc biệt, phát sinh tình trạng một số ca F0,
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F1 tại một số địa phương tự phát hiện, không khai báo nên cơ quan chuyên môn khó
quản ý, kiểm soát.
V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TRƢỚC MẮT
- Tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp chống dịch; tuyệt đối
không được chủ quan, ơ à; phát huy vai trò của Tổ giám sát, tuyên truyền phòng,
chống COVID dựa vào cộng đồng (Tổ COVID cộng đồng); tiếp tục kiên trì thực hiện
đúng nguyên tắc phòng chống dịch: ngăn chặn, truy vết, xét nghiệm, cách y, khoanh
vùng dập dịch với quy mô phù hợp; vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID19 vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trước mắt và âu dài. Chấp
hành và tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm, thống nhất nội dung chỉ đạo, yêu cầu của
UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh. Các đơn vị, địa
phương tuyệt đối không được tự ý đặt ra hoặc thực hiện không đúng nội dung chỉ đạo,
yêu cầu của Trung ương và của tỉnh.
- UBND cấp huyện chỉ đạo Trung tâm Y tế tuyến huyện phối hợp với Phòng Y
tế căn cứ các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch, xác định khả năng đáp ứng (Lưu ý chỉ số
bệnh nhân phải thở ô xy, tỷ ệ giường bệnh còn trống, tỷ ệ sẵn sàng quản ý, chăm sóc
để đánh giá các chỉ số thuộc các tiêu chí tại địa bàn cấp xã); chỉ đạo Trạm y tế xã,
phường, thị trấn đánh giá cấp độ dịch của cấp xã theo Quyết định số 218/QĐ-BYT
ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y
tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP.
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về dịch bệnh, hướng dẫn
và khuyến cáo nhân dân thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K trong phòng, chống dịch
bệnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử phạt các cá nhân, tập thể vi phạm các quy
định về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh.
- Tiếp tục rà soát những người trên 12 tuổi đủ điều kiện nhưng chưa tiêm vắc
xin, phát huy vai các Tổ COVID cộng đồng đến nhà từng đối tượng để tuyên truyền,
vận động tiêm vắc xin. Tiếp tục triển đẩy nhanh Chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân,
nâng cao tỷ ệ tiêm vắc xin mũi 3. Đối với đối tượng trẻ em từ 05 tuổi đến dưới 12
tuổi: Tuyên truyền, vận động phụ huynh, rà soát, ập danh sách để sẵn sàng tiêm khi
Chính phủ có chỉ đạo tiếp theo.
- Các địa phương chủ động nhân lực, phương tiện, thuốc, vật tư, sinh phẩm…
điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn. Tăng cường tập trung điều trị F0
không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại nhà, đưa vào cơ sở khám chữa bệnh các
trường hợp thực sự cần thiết theo hướng dẫn chuyên môn ngành Y tế; triển khai ngay
và thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý F0 tại nhà.
- Các địa phương phải chủ động sẵn sàng vật tư, hóa chất, sinh phẩm, test kit để
thực hiện công tác xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn. Chịu trách nhiệm thanh toán
các chi phí xét nghiệm PCR cho các đơn vị xét nghiệm tuyến tỉnh.
- Tăng cường công tác quản ý nhà nước, thanh tra, kiểm tra về giá, chất ượng
đối với các oại thuốc, sinh phẩm, kít xét nghiệm… Kịp thời phát hiện các sản phẩm
trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên thị trường, xử ý nghiêm theo pháp uật các tổ chức,
cá nhân ợi dụng tình hình, chính sách để trục ợi, àm ảnh hưởng đến công tác phòng,
chống dịch và công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

4

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về phòng chống
dịch bệnh trong nhà trường./.
Nơi nhận:
- Bộ Y tế (để báo cáo);
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ đạo PCD tỉnh;
- Đ/c Lê Ngọc Châu - PCT UBND tỉnh, Phó TB TT BCĐ;
- Các thành viên Ban chỉ đạo PC dịch bệnh COVID-19 tỉnh
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Ban Giám đốc và các phòng CM Sở;
- Cục Thống kê tỉnh;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
- UBND các huyện, TP, TX;
- Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm y tế tuyến huyện;
- Lưu: VT, NVY.

Q. GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tuấn

