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Hưng Yên, ngày 13 tháng 02 năm 2021 

 

BÁO CÁO NHANH 

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hưng Yên 

(Trong dịch thứ 3 từ ngày 27/01/2021 đến 16h30, ngày 13/2/2021) 

 

  

1. Tóm tắt tình hình 

Theo Bộ Y tế, tính từ 16h ngày 12/2 đến 16h ngày 13/2 ghi nhận 02 trường 

hợp mắc Covid-19 mới tại Hà Nội (01) và Bắc Ninh (01) . Đến nay, cả nước ghi 

nhận 555 trường hợp mắc tại 13 tỉnh/thành phố. Các địa phương đang tiếp tục chỉ 

đạo quyết liệt và tích cực truy vết, cách ly và xét nghiệm các F1, F2 và các đối 

tượng nguy cơ cao.. 

Hưng Yên ghi nhận 03 trường hợp dương tính tại cộng đồng tại thôn Từ 

Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ (BN2060, BN2062, BN2063) 

 2. Công tác chỉ đạo, điều hành 

 - Ngày 08/02/2021, Ban Chỉ đạo tỉnh kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, thực 

hiện công tác phòng, chống dịch tại xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ do có 02 trường 

hợp nhiễm Covid-19 sau khi tiếp xúc với BN2060; BCĐ các huyện, thị xã, thành 

phố đang tích cực tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch của các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn theo Công điện 199/CĐ-UBND ngày 28/01/2021. 

 - Ngày 09/02/2021, Đ/c Trần Quốc Văn - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng 

BCĐ tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại huyện Yên Mỹ. Chỉ đạo huyện 

Yên Mỹ khẩn trương triển khai công tác phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 06/CT-

CTUBND ngày 09/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; Đảm bảo, tạo điều kiện về 

vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân trong khu vực phong 

tỏa, nhân dân trên địa bàn thực hiện giãn cách xã hội; Tổ chức vận động xã hội 

hóa ủng hộ hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân khó khăn trong khu vực phong 

tỏa, người dân thực hiện giãn cách xã hội đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đầy 

đủ, chu đáo... 

 - BCĐ các huyện, thị xã, thành phố đang triển khai các hoạt động phòng 

chống dịch; cách ly tại cơ sở cách ly tập trung, các cơ sở Y tế đối với người có 

nguy cơ và theo dõi, giám sát sức khỏe tại nhà sau khi đã cách ly tập trung đủ 

14 ngày theo quy định. Từ ngày 28/01/2021, sau khi nhận được Thông báo có ca 

nhiễm mới trong cộng đồng ở các tỉnh lân cận và cả nước, BCĐ PCD huyện, thị 

xã, thành phố đã tích cực phối hợp với ngành y tế truy vết, phát hiện nhiều trường 

hợp tiếp xúc gần (F1, F2…) với ca bệnh xác định từ các vùng có dịch do Bộ Y 

tế thông báo và các địa điểm theo Thông báo khẩn của Bộ Y tế, của các địa 

phương có dịch trở về tỉnh. 



 - Ngành y tế tiếp tục thực hiện công tác rà soát, cách ly, xét nghiệm; các cơ 

sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm công tác an toàn phòng, chống Covid-19; 

tiếp nhận và phân phát vật tư phòng, chống dịch cho các đơn vị trong ngành. 

 3. Công tác truy vết, rà soát, cách ly, xét nghiệm 

 3.1. Liên quan ổ dịch tại xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ  

Ghi nhận 03 ca dương tính (BN2060, BN2062, BN2063) tại xã Yên Phú, 

huyện Yên Mỹ. 

Từ ngày 08/02/2021 đến  nay, toàn tỉnh đã rà soát được 204 F1, cách ly tại 

cơ sở y tế 07 F1, cách ly tập trung 178 F1, cách ly tại nhà 19 F1 (gồm 18 trẻ em 

dưới 5 tuổi và 01 trường hợp nuôi con nhỏ); xét nghiệm 157/204 F1 âm tính lần 

1 và 29 F1 âm tính lần 2; rà soát được 1.137 F2, cách ly tại nhà. 

Số liệu rà soát theo các huyện, thị xã, thành phố như sau: 

+ Tại Yên Mỹ: có 158 F1, cách ly tại TTYT 02 người, cách ly tập trung 137 

người, cách ly tại nhà 19 F1 (gồm 18 trẻ em dưới 5 tuổi và 01 trường hợp nuôi 

con nhỏ). Tổng số mẫu đã lấy 1.047 mẫu, kết quả 1.025/1.047 mẫu âm tính, trong 

đó có 150/158 F1 âm tính lần 1; còn 22 mẫu chưa có kết quả (trong đó có 08 F1 

lấy mẫu lần 1 và 14 F1 lấy mẫu lần 2) 

 + Tại Khoái Châu: có 40 F1, xét nghiệm 40/40 âm tính lần 1; có 452 F2, 

xét nghiệm 452/452 âm tính lần 1; lấy được 27 mẫu của đối tượng khác (F3, …) 

kết quả 27/27 mẫu âm tính. 

 + Tại Văn Giang: có 03 F1, cách ly tại TTYT, xét nghiệm 2/3 F1 âm tính, 

còn 01 F1 chưa có kết quả. 

 + Tại Ân Thi: có 01 F1, cách ly tại TTYT, xét nghiệm âm tính lần 1. 

 + Tại TP.Hưng Yên: có 01 F1, cách ly tại TTYT, xét nghiệm âm tính lần 1. 

 + Tại Tiên Lữ: 01 F1, 08 F2, đã xét nghiệm 1 F1, 08 F2 âm tính lần 1. 

 * Các biện pháp phòng, chống dịch tại ổ dịch xã Yên Phú, Yên Mỹ: 

- Huyện Yên Mỹ đã thực hiện khoanh vùng cách ly xã Yên Phú để thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch kể từ 14h ngày 09/02/2021; tại xã Yên Phú 

đã thành lập 16 chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Tổ chức 4 Đoàn đi lấy mẫu xét nghiệm (BVĐK Phố Nối, TTYT Ân Thi, 

TTYT TX Mỹ Hào và TTYT Yên Mỹ).  

- Thiết lập công tác khám, chữa bệnh thông thường cho nhân dân trong khu 

vực khoanh vùng cách ly. 

3.2. Tổng hợp kết quả rà soát, cách ly, xét nghiệm các trường hợp nguy 

cơ liên quan đến ổ dịch Hải Dương, Quảng Ninh và một số tỉnh khác: 

 Từ ngày 27/01/2021 đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh đã rà soát được 10.437 

trường hợp liên quan đến ổ dịch Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội và các tỉnh 

khác, hiện đang cách ly, giám sát 9.083 người, trong đó:  



Các trường hợp F1 đã được lấy mẫu lần 1: 289 mẫu (TPHY: 02, Mỹ Hào: 

03, Ân Thi: 20, Khoái Châu: 51, Phù Cừ: 02, Tiên Lữ: 34, Văn Giang: 12, Văn 

Lâm: 03, Yên Mỹ: 162), kết quả 275/289 mẫu âm tính, 02 mẫu dương tính (Yên 

Mỹ: 02) và 12 mẫu chưa có kết quả (Yên Mỹ: 08, Văn Giang: 04)  

 - Xác định được 2.842 F2 và đối tượng nguy cơ khác, xét nghiệm được 

2.671 âm tính. 

 - Đưa cách ly tại cơ sở y tế 83 trường hợp, cách ly tập trung tại tuyến huyện 

334 trường hợp. 

 - Tổng số mẫu xét nghiệm đã có kết quả 3.074/3.127 mẫu (trong đó có 

3.072 mẫu âm tính, 02 mẫu dương tính), còn 53 mẫu chưa có kết quả (Khoái 

Châu: 20, Yên Mỹ: 24, Văn Giang: 04, Mỹ Hào: 05). 

 3.3. Công tác xét nghiệm trong đợt dịch thứ 3 

Tổng mẫu lấy đợt dịch 3: 3.127 mẫu, trong đó 3.072 mẫu âm tính, 02 mẫu 

dương tính (Yên Mỹ: 02), còn lại 53 mẫu chưa có kết quả, cụ thể: 

+ Các trường hợp F1 đã được lấy mẫu lần 1: 289 mẫu (TPHY: 02, Mỹ Hào: 

03, Ân Thi: 20, Khoái Châu: 51, Phù Cừ: 02, Tiên Lữ: 34, Văn Giang: 12, Văn 

Lâm: 03, Yên Mỹ: 162), kết quả 277/289 mẫu âm tính, 02 mẫu dương tính (Yên 

Mỹ: 02), còn 12 mẫu chưa có kết quả (Yên Mỹ: 08, Văn Giang: 04). 

+ Các trường hợp F1 đã được lấy mẫu lần 2: 112 mẫu (TPHY: 01, Mỹ Hào: 

04, Ân Thi: 05, Khoái Châu: 43, Phù Cừ: 02, Tiên Lữ: 32, Văn Giang: 06, Văn 

Lâm: 03, Yên Mỹ: 16), kết quả 96/112 mẫu âm tính, chưa có kết quả 16 (Mỹ Hào: 

02, Yên Mỹ: 14) 

+ Các trường hợp F1 đã được lấy mẫu lần 3: 43 mẫu (TPHY: 01, Tiên Lữ: 

06, Văn Lâm: 01, Mỹ Hào: 02, Khoái Châu: 31, Yên Mỹ: 01, Phù Cừ: 01), kết 

quả 26/43 âm tính, còn 17 mẫu chưa có kết quả (Khoái Châu: 16, Yên Mỹ: 01) 

+ Các trường hợp F1 đã được lấy mẫu lần 4: 08 (Khoái Châu: 08), kết quả 

4/8 âm tính, còn 04 mẫu chưa có kết quả. 

+ Số mẫu xét nghiệm cho F2, F3, người về từ vùng có dịch, ... là 2.675 mẫu 

kết quả 2.671/2.675 mẫu âm tính, còn 04 mẫu chưa có kết quả.  

* Kết quả xét nghiệm trong ngày 13/02/2021: 

- Xét nghiệm âm tính lần 1 đối với 18 F1 có liên quan đến ổ dịch xã Yên 

Phú, huyện Yên Mỹ (Yên Mỹ 16, Khoái Châu 25). 

 - Xét nghiệm lần 2 âm tính đối với 04 F1 (Khoái Châu: 04) có liên quan 

đến ổ dịch xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ. 

 - Xét nghiệm lần 3 âm tính đối với 08 F1 (Khoái Châu: 07, Phù Cừ: 01), 

trong đó có 03 F1 Khoái Châu liên quan đến ổ dịch xã Yên Phú, 04 F1 Khoái 

Châu liên quan đến BN1972 (đi cùng trên chuyến xe Hải Phòng – Điện Biên) và 

01 F1 Phù Cừ liên quan đến BN1815 

 - Xét nghiệm lần 4 âm tính với 08 F1 Khoái Châu liên quan đến các ổ dịch 

thuộc tỉnh khác. 



 - Xét nghiệm lần 1 âm tính đối với 451 F2, F3, người về từ điểm có dịch. 

 4. Kiến nghị, đề xuất: 

 Đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các địa phương tiếp 

tục triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của Trung ương, của 

tỉnh, tập trung vào các hoạt động chính như: 

 - Ban Chỉ đạo các cấp chủ động trong việc cung ứng vật tư, hóa chất tiêu 

hao phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ. 

 - Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để nhân dân hiểu, tích cực phối hợp, 

khai báo y tế khi đi qua vùng dịch và phát giác các trường hợp từ vùng dịch trở 

về địa phương; thực hiện khuyến cáo 5K (Khẩu trang-Khử khuẩn-Khoảng cách-

Không tụ tập-Khai báo y tế),… 

 - Khẩn trương truy vết, rà soát, xét nghiệm sớm đối với F1, F2; 

 - Tổ chức tốt hoạt động của ác Tổ phòng, chống dịch cơ sở và các Chốt 

kiểm soát phòng, chống dịch với các địa phương có dịch và nội tỉnh, đảm bảo tạo 

điều kiện cho phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các Chốt kiểm soát PCD 

Covid-19. 

 - Tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh qua Sở Y tế theo quy định (qua Email: 

baocaodichsythy@gmail.com). 

 Yêu cầu các cơ sở y tế: 

- Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ, Khoái Châu khẩn rà soát, cách ly F1, F2, F3. 

- Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ thiết lập hoạt động khám, chữa bệnh cho 

nhân dân trong khu vực khoanh vùng cách ly. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tập trung xét nghiệm trường hợp liên 

quan đến ổ dịch tại xã Yên Phú, Yên Mỹ; Bệnh viện Bệnh nhiệt xét nghiệm trường 

hợp liên quan khác. 

- Kịp thời báo cáo Kế hoạch, phương án, những khó khăn, vướng mắc và 

đề xuất giải pháp về Sở Y tế tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, BCĐ tỉnh xem xét 

giải quyết. 

 Trên đây là báo cáo nhanh công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh 

Hưng Yên ngày 13/02/2021. 

 Trân trọng báo cáo! 

 

Nơi nhận: 

- Bí thư, Phó BT Tỉnh ủy (để báo cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- Chủ tịch, Phó CT UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; 

- BCĐ, UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Hưng Yên; 

- Các đơn vị y tế trong ngành; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Anh 

mailto:baocaodichsythy@gmail.com
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