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Mộc Châu, ngày 23 tháng 8 năm 2021 

BÁO CÁO 
Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 

 huyện Mộc Châu ngày 23/8/2021 
 

Thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 31/01/2020 của Ban Thường vụ 
tỉnh ủy về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp  c ấp d o c hủng mới 

virus corona (nCov), UBND huyện báo  c áo c ông tác p hòng, c hống d ịc h 
bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện như sau: 

I. KẾT QUẢ RÀ SOÁT, TRUY VẾT TRONG NGÀY 

1. Số trường hợp bệnh xác định 

Số trường hợp bệnh xác định: 0 người 

2. Số trường hợp trở về địa phương được rà soát, truy vết 

- Số người được cách ly y tế tập trung là: 06 người trở về từ Hà Nội (ngoài 
danh sách dự kiến theo Công văn số 777-CV/HU ngày 13/6/2021) 

- Số người được cách ly tại nhà là: 0 người  

- Số người trở về địa phương dự kiến theo Công văn số 777-CV/HU ngày 

13/6/2021, theo dõi sức khỏe tại nhà là: 04 người 

3. Công tác xét nghiệm 

Số xét nghiệm mới trong ngày là: 25 mẫu. 

4. Công tác kiểm soát xe tải trở hàng hóa vào địa bàn huyện 

- Số lượng xe từ 17h00 ngày 22/8/2021 đến 17h00 ngày 23/8/2021 vào 
địa bàn là 160 xe trong đó:  

+ Xe quay đầu: 117 xe  
+ Xe lưu trú: 43 xe  

- Tổng số khách sử dụng dịch vụ gồm 50 người trong đó: 

+ Khách sạn Thảo Nguyên: 22 người  

+ Khách sạn Công đoàn Mộc Châu: 17 người  

+ Nhà nghỉ thuộc Công ty Thọ Nguyên Tây Bắc: 0 người. 

+ Nhà nghỉ Suối Tiên: 11 người  

5. Công tác cách ly tập trung 

- Số trường hợp hiện đang cách ly tập trung: 95 người  
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- Trong ngày không có trường hợp nào có biểu hiện ho, sốt, khó thở...; các điều 
kiện cách ly được đảm bảo; người cách ly tuân thủ đúng nội quy khu cách ly; việc đưa 

đồ tiếp tế vào khu cách ly được thực hiện theo đúng quy định. 

II. LŨY KẾ ĐẾN NGÀY 23/8/2021  

1. Số người hiện đang theo dõi, giám sát, cách ly. 

Tổng số người từ vùng có dịch và các trường hợp tiếp xúc gần với người 

đi từ vùng có dịch trở về địa phương được rà soát là 2835 người, trong đó: 

* Tổng số người theo dõi sức khỏe tại nhà là: 1.082 người (đã hết thời 

gian theo dõi) 

* Tổng số người cách ly y tế là 1.753 người, trong đó: 

- Tổng số người thực hiện cách ly tại nhà: 1.192 người, trong đó: 

+ Đang cách ly tại nhà là: 453 người. 

+ Đã hết thời gian cách ly tại nhà là: 739 người. 

- Tổng số người thực hiện cách ly tập trung là: 526 người. 

+ Đang thực hiện cách ly tập trung là: 95 người. 

+ Đã hết thời gian cách ly tập trung là: 431 người. 

- Đang cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu, BV. Đa khao 

Thảo Nguyên là: 35 người trong đó: 

+ Đang thực hiện cách ly tại viện là: 03 người (trong đó BV. ĐK Mộc 

Châu 01 người; B.V Thảo Nguyên 02 người) 

+ Đã hết thời gian cách ly tại viện là: 32 người. 

(Có phụ lục số 01, 02, 03 kèm theo) 

2. Số trường hợp lấy mẫu gửi xét nghiệm 

- Tổng số mẫu xét nghiệm tích lũy: 1960 mẫu, trong đó: 

+ Số mẫu có kết quả (+): 0 mẫu. 

+ Số mẫu có kết quả (-): 1935 mẫu 

+ Số mẫu chưa có kết quả: 25 mẫu. 

3. Công tác kiểm soát xe tải trở hàng hóa và địa bàn huyện 

- Số lượng xe vào địa bàn là 2386 xe trong đó:  

+ Xe quay đầu: 2068 xe  

+ Xe lưu trú: 318 xe  

- Số người sử dụng dịch vụ lưu trú, dừng nghỉ: 486 lượt, trong đó: 

+ Khách sạn Thảo Nguyên: 251 lượt   

+ Khách sạn Công đoàn Mộc Châu: 118 lượt  
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+ Nhà nghỉ Thọ Nguyên Tây Bắc: 24 lượt  

+ Nhà nghỉ Suối Tiên: 93 lượt  

Trên đây là báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa 
bàn huyện Mộc Châu./. 

Nơi nhận:  
- Sở Y tế; 
- TT huyện ủy; 
- TT HĐND-UBND; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Ban Chỉ đạo PCDB huyện; 
- Lưu: VT, Hương(10b) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thị Hoa 
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