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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn
huyện Mộc Châu ngày 22/9/2021
Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 24/7/2021 của UBND tỉnh về
việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Trung tâm chỉ
huy huyện báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn
huyện, như sau:
I. TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

1. Kết quả rà soát, truy vết trong ngày
1.1. Số trường hợp bệnh xác định
- Số ca mắc (F0): 0 ca bệnh.
- Số điều trị khỏi: 0 ca bệnh.
- Số đang điều trị: 0 ca bệnh.
1.2. Số trường hợp trở về địa phương được rà soát, truy vết
- Số rà soát, truy vết trong ngày: F1, F2, F3 là: 0 trường hợp
2. Số người đang cách ly y tế trong ngày
Số trường hợp cách ly lũy tích tính đến ngày 22/9/2021: 2078 người trong đó:
- Số trường hợp cũ đang được cách ly: 2046 người.
- Số trường hợp được cách ly mới trong ngày: 32 người.
* Trong đó:
- Số trường hợp hết thời cách ly: 1582 người (933 người cách ly tại nhà; 41
người cách ly tại viện; 608 người cách ly tập trung).
- Số trường hợp hiện đang cách ly tập trung tại huyện 51 người:
+ Cách ly tại TT Bồi dưỡng chính trị: 30 người
+ Cách ly tại TT Giáo dục thường xuyên: 21 người
- Số trường hợp hiện đang cách ly tập trung tại các xã/thị trấn 46 người:
+ Cách ly tại thị trấn Mộc Châu: 30 người
+ Cách ly tại xã Quy Hướng: 16 người
- 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

2
cách ly; việc đưa đồ tiếp tế vào khu cách ly được thực hiện theo đúng quy định).
- Số trường hợp hiện cách ly tại bệnh viện: 09 người.
- Số trường hợp hiện đang cách ly tại nhà: 384 người.
* Số người hiện đang cách ly tập trung
* Lũy kế đến ngày 22/9/2021

TT
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1.1

1.2
2

Nội dung

ngày
ngày
21/9/2021 22/9/2021

Số lũy
tích

Tổng số người về địa phương

27

43

3340

Số người theo dõi sức khỏe

17

11

1262

Số người đang trong thời gian
theo dõi sức khỏe

17

11

148

Trong đó: danh sách rà soát theo
Công văn số 777-CV/HU

1

63

Số người hết thời gian theo dõi
sức khỏe
Tổng số người cách ly y tế

2.1 Số người thực hiện cách ly tại nhà

1114
10

11

2078

6

11

1326

+ Đang cách ly tại nhà

6

379

Trong đó: danh sách rà soát theo
Công văn số 777-CV/HU

1

1

+ Đã hết thời gian cách ly tại nhà

0

933

2.2 Số người cách ly tập trung tại huyện

4

659

+ Số người thực hiện cách ly tập
trung tại TTCT

3

30

+ Số người thực hiện cách ly tập
trung tại TTGDTX

1

21

+ Đã hết thời gian cách ly tập
trung

6

608

Trong đó: danh sách rà soát theo
Công văn số 777-CV/HU

1

30

Số người cách ly tập trung tại các
xã/tt

0

48

+ Cách ly tại thị trấn Mộc Châu

0

+ Cách ly tại xã Quy Hướng

0

2.3

32
16

Ghi
chú

3
2.4 Số người cách ly tại bệnh viện

0

+ Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc
Châu

0

+ Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên

0

+ Hết thời gian cách ly tại bệnh viện

0

45
24
21
42

3. Công tác xét nghiệm trong ngày
- Số xét nghiệm lấy trong ngày: 45 mẫu
+ Mẫu lấy tại khu cách ly y tế: 0 mẫu.
+ Mẫu lấy tại khu cách ly tập trung: 14 mẫu.
+ Mẫu lấy tại cộng đồng: 0 mẫu.
+ Mẫu cách ly tại nhà: 30 mẫu
+ Mẫu cách ly tại viện là: 01 mẫu.
- Lũy tích xét nghiệm: 2881 mẫu
+ Mẫu lấy tại khu cách ly y tế: 184 mẫu.
+ Mẫu lấy tại khu cách ly tập trung: 1734 mẫu.
+ Mẫu lấy tại nhà: 913 mẫu
+ Mẫu lấy tại cộng đồng: 0 mẫu.
+ Mẫu cách ly tại viện là: 95 người.
+ Mẫu lấy cho các trường hợp liên quan khác: 0 mẫu.
- Kết quả:
+ Số mẫu (+): 0 mẫu.
+ Số mẫu (-): 2881 mẫu.
+ Chưa có kết quả: 45 mẫu.
4. Kết quả tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
* Kết quả tiêm trong ngày
- Số trường được khám sàng lọc tiêm vắc xin trong ngày: 200 người.
- Số chống chỉ định tiêm vắc xin trong ngày: 0 người.
- Số trường hoãn tiêm vắc xin trong ngày: 01 người.
- Số trường đủ điều kiện tiêm vắc xin trong ngày: 199 người.
- Số lọ vắc xin sử dụng trong ngày: 16 lọ.
* Kết quả tiêm lũy tích
- Tổng cộng đã thực hiện tiêm chủng 10.538 liều vắc xin Covid-19.
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- Tổng số người đã được tiêm phòng vắc xin Covid-19 là 5.417 người,
trong đó:
+ Số người đã tiêm đủ hai mũi là: 5.121 người.
+ Số người đã tiêm mũi một là: 296 người.
- Tổng số lọ vắc xin Covid-19 đã sử dụng: 1003 lọ.
5. Tình hình người lao động đã về tỉnh
Tổng số lao động của địa phương đi làm việc ngoài tỉnh: 6.712 người.
* Lũy kế đến ngày 22/9/2021
- Số lao động chưa về địa phương: 5.647 người.
- Số lao động đã về địa phương: 1.065 người (số lao động trở về trong
ngày là 22 người), trong đó:
+ Về từ Hà Nội: 387 người
+ Về từ Thành phố HCM: 02 người
+ Về từ Bình Dương: 0 người +
Về từ các tỉnh khác: 676 người
Một số xã, thị trấn trong toàn huyện dự kiến người về chưa thật sự sát
thực tế do vậy số người về còn ít so với dự kiến báo cáo hàng ngày
6. Kết quả kiểm soát dịch tại trạm kiểm soát của huyện
- Số lượng phương tiện vận tải vào địa bàn huyện: 200 phương tiện =
281 người (Trong đó có: 17 xe = 25 người từ vùng dịch về, 183 xe = 256 người
không trong vùng dịch; 165 xe = 229 người quay đầu về, 35 xe = 52 người đăng
ký lưu trú tại địa bàn), có 29 xe = 35 người đổi lái đã tiến hành khử khuẩn và
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đầy đủ. Kết quả: Không phát hiện vi
phạm nào.
- Số lượng phương tiện vận tải trung chuyển hàng hóa đặc thù bốc, trả
hàng tại các cơ sở, đại lý trên địa bàn (xăng dầu; xi măng, sắt thép; ô tô, xe máy;
bưu chính...) trả hàng tại địa điểm trả hàng trong địa bàn: 30 phương tiện
(Mường Sang 05 xe; Chiềng Hắc 05 xe; Phiêng Luông 03 xe; Đông Sang 10 xe;
Chiềng Sơn 07 xe). Kết quả: Không phát hiện vi phạm nào.
* Lũy kế đến ngày 22/9/2021
TT

Nội dung

1

Tổng số phương tiện được
kiểm soát

1.1 Số phương tiện quay đầu

Ngày
Ngày
21/9/2021 22/9/2021

Số lũy
tích

198

200

8286

165

165

6814

Ghi chú
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TT

Nội dung

Ngày
Ngày
21/9/2021 22/9/2021

Số lũy
tích

1.2 Số phương tiện lưu trú

33

35

1472

Số người lưu trú

40

52

1901

2

Ghi chú

7. Công tác kiểm tra, xử phạt hành chính trong phòng, chống dịch
Trong ngày, 02 tổ công tác đã thực hiện 04 ca/ngày (02 tiếng/ca) kiểm
tra tại 25 địa điểm, cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện, kết quả:
+ Phát hiện 07 trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang, đã tiến hành
lập biên bản vi phạm hành chính đối với 07 trường hợp trên.
+ Phát hiện 26 cá nhân không đeo khẩu trang, tụ tập đông người, đã tiến
hành nhắc nhở;
+ Tiến hành tuyên truyền công tác phòng chống dịch đến với 1.527
người trên địa bàn.
- Lũy kế xử phạt vi phạm từ ngày 01/01/2021 đến ngày 22/9/2021

TT

Nội dung

1

Tổng số trường hợp
được kiểm tra, nhắc nhở

1.1 Số trường hợp vi phạm
1.2
2

Số trường hợp nhắc nhở
không xử phạt
Tổng số tiền phạt

Ngày
Ngày
Số lũy tích
21/9/2021 22/9/2021
1378

1553

28.133

0

7

65

1378

1553

28.075

0

0

138.000.00

Ghi chú

II. VIỆC TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP VỀ CHÍNH SÁCH
HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG, DOANH NGHIỆP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCHCOVYD-19

Đến nay đã thực hiện hỗ trợ cho 559 đối tượng (142 người lao động, 22
người cách ly y tế, 232 hộ kinh doanh, 3 đơn vị, doanh nghiệp) với tổng số tiền
3.210.510.000 đồng theo chính sách được quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP
của Chính phủ: cụ thể:
+ Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Đã thực
hiện hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm cho 160 đơn vị (Trong đó: 156 doanh
nghiệp, 04 đơn vị tự chủ về kinh phí) với 2.952 lao động, mức giảm 0,5% quỹ tại
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng với số tiền 876,6 triệu đồng.
+ Hỗ trợ lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không
lương: Đã thực hiện hỗ trợ cho 142 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động tại 06
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doanh nghiệp trên địa bàn với tổng số tiền đã thực hiện hỗ trợ là: 581,11 triệu đồng.
+ Hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19, Cách ly Y tế: Ngày
09/8/2021, UBND huyện đã ban hành Tờ trình số 2411/TTr-UBND đề nghị UBND
tỉnh Sơn La ban hành Quyết định và phân bổ kinh phí hỗ trợ cho 22 người với số tiền
25.280.000 đồng (đến nay UBND tỉnh chưa chưa có quyết định phê duyệt).
+ Hỗ trợ hộ kinh doanh: UBND huyện đã đã thực hiện hỗ trợ cho 232 hộ
kinh doanh ngừng hoạt động để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19
trên địa bàn huyện, với số tiền hỗ trợ là: 696 triệu đồng. UBND huyện đã chỉ
đạo các phòng ban chuyên môn tiếp tục rà soát, thẩm định và lập danh sách trình
hỗ trợ hộ kinh doanh đủ điều kiện hỗ trợ.
+ Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả
lương phục hồi sản xuất: Ngân hàng chính sách xã hội huyện đang hướng dẫn
thủ tục cho 03 doanh nghiệp vay vốn: Công ty TNHH TM&DL Sơn Hà (4 lao
động), Khách sạn công đoàn (16 lao động), Công ty CP Đầu tư Xây dựng (90
lao động) với tổng số tiền đề nghị vay vốn là: 1.031.520.000 đồng.
Đối tượng là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động theo quy
định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ: UBND huyện đã chỉ đạo thực
hiện, rà soát, tổng hợp: 674 đối tượng lao động tự do trên địa bàn bị mất việc làm
do đại dịch Covid-19 (Nội dung này sẽ triển khai các bước để thực hiện hỗ trợ
sau khi UBND tỉnh, Sở Lao động TB&XH có văn bản hướng dẫn quy trình, thủ
tục hồ sơ, mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La).
III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

- Ngày 22/9/2021, thực hiện chương trình công tác tháng 9/2021, Ban chỉ
đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Mộc Châu họp thường kỳ về công tác
phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
- Tiếp tục trực Trung tâm Chỉ huy của huyện, xã, thị trấn trực 24/24.
Quán triệt tinh thần chống dịch với mức độ cảnh giác cao nhất, tăng cường
kiểm tra, rà soát chẽ các đối tượng trở về từ các tỉnh, huyện đang có dịch,
đang bị phong tỏa, kịp thời phân loại các đối tượng cách ly tại nhà và cách ly
tập trung theo quy định.
- Tiếp tục phát động phong trào sóng và máy tính cho em có hiệu quả
sâu rộng.
- Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn sẵn sàng cơ sở, vật chất, nguồn lực
khởi động khu cách ly tập trung tại các xã, thị trấn trong thời gian tới khi số
lượng công dân về địa bàn tăng nhanh, số lượng lớn.
- Rà soát, nắm bắt chắc tình hình công dân lao động ngoài tỉnh có dự
kiến về, và đã về và báo cáo theo đúng thời gian qui định kịp thời hàng ngày.
IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
- Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn khẩn trương truy kích,

nắm chắc, đầy đủ số công dân thuộc địa bàn quản lý (đến từng tổ, bản, tiểu khu)
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đang làm việc, sinh sống ngoài địa bàn huyện Mộc Châu; thực hiện nhanh, thần
tốc việc xác nhận các thông tin như: địa bàn sinh sống, nơi làm việc, việc tiêm
chủng, nhu cầu trở về địa phương, khó khăn cần hỗ trợ … để kịp thời triển khai
các nội dung liên quan.
- Yêu cầu UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ rà soát, thực hiện cài
đặt bluezone tới toàn thể người dân sử dụng điện thoại thông minh. Triển khai
đồng loạt tới các cửa hàng kinh doanh, chợ, nơi tập trung đông người như
trường học, công sở,… thực hiện quét mã QR thường xuyên và phối hợp, tổng
hợp báo cáo theo ngày với Ban chỉ đạo.
- Tiếp tục chỉ đạo Tổ Covid-19 cộng đồng thực hiện nghiêm việc giám sát,
quản lý các trường hợp điều khiển phương tiện, người đi cùng phương tiện vận
tải hàng hóa và thương nhân đi, đến, trở về từ các vùng đang có dịch hoặc các
trường hợp đi, đến, trở về từ các địa phương đã được thiết lập vùng cách ly và
bảo quản lý tốt người ra - vào địa bàn, đặc biệt là các trường hợp về từ vùng
dịch, từ các khu - công nghiệp. Phát hiện và cách ly kịp thời các trường hợp trở
về từ vùng dịch và các trường hợp tiếp xúc ca bệnh.
Trên đây là báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn
huyện huyện Mộc Châu, Trung tâm Chỉ huy trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- Trung tâm Chỉ huy tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Y tế tỉnh ;
- TT huyện ủy; HĐND
- BCĐ phòng, chống Covid-19 huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT, Quỳnh(10b)

KT. CHỈ HUY TRƯỞNG
PHÓ CHỈ HUY TRƯỞNG TT

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Nguyễn Thị Hoa

