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BÁO CÁO
Hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
Hồi 21 giờ 05 ngày 04/02/2021 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện
Biên báo cáo kết quả xét nghiệm phát hiện 02 ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên tại
tỉnh. Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tỉnh phối hợp các ngành chức
năng, chính quyền địa phương, Trung tâm Y tế các huyện điều tra, lấy mẫu xét
nghiệm, thông tin cụ thể như sau:
1. Trường hợp 01 và trường hợp 02
a) Trường hợp 1: BN1970
- Sinh ngày: 09/6/2003
- Giới: Nữ
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Địa chỉ nơi làm việc: Ga Cao Xá, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
- Địa chỉ thường trú: bản Tọ Cuông, xã Ảng Tở, huyện Mường Ảng, tỉnh
Điện Biên.
- Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2: Dương tính.
b) Trường hợp 2: BN1971
- Sinh ngày: 06/9/2005
- Giới: Nữ
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Địa chỉ nơi làm việc: Ga Cao Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải
Dương.
- Địa chỉ thường trú: bản Tọ Cuông, xã Ảng Tở, huyện Mường Ảng, tỉnh
Điện Biên.
- Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2: Dương tính.
Điều tra dịch tễ của BN1970 và BN1971
- 12 giờ 00 phút ngày 02/02/2021, BN1970 và BN1971 từ Cẩm Giàng, Hải
Dương đón xe khách Thành Công, biển số 27B-00445, chạy tuyến Bạch Đằng-Hải
Phòng để về tỉnh Điện Biên (số điện thoại nhà xe 0971.782.727). Trong quá trình
di chuyển, một số người xuống Thuận Châu (Sơn La). Dọc đường, BN1970 và
BN1971 không xuống xe để uống nước và ăn đêm, trên xe có đeo khẩu trang.
- Khoảng 01 giờ 00 phút ngày 03/02/2021 xe tới chốt kiểm dịch y tế tại
huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Thời điểm này trên xe có 57 khách (chưa tính lái
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xe và phụ xe). Khi xuống khai báo y tế tại chốt Tuần Giáo, có tiếp xúc với một số
người ở xe khác trở về tỉnh Điện Biên, không nhớ tiếp xúc với ai.
- Khoảng 02 giờ 00 phút ngày 03/02/2021, xuống cầu 30 tại bản Tọ Cuông,
xã Ảng Tở, huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên. Tại đây được người nhà (bố đẻ của
BN1970) chở đến Trạm Y tế xã Ảng Tở bằng xe máy để thực hiện khai báo y tế,
tại Trạm Y tế có 01 cán bộ y tế khám (nam giới, không rõ tên)
- Sau khi khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Ảng Tở, khoảng 02 giờ 30 phút
ngày 03/02/2021 đang trên đường trở về nhà, khi đi qua cầu 30 của xã Ảng Tở
được cán bộ công an yêu cầu quay trở lại Trạm Y tế xã Ảng Tở để thực hiện cách
ly y tế.
- Khoảng 03 giờ 00 phút ngày 03/02/2021, quay lại Trạm Y tế thực hiện
cách ly, còn bố của BN1970 trở về nhà. Sau khi đến Trạm Y tế xã Ảng Tở,
BN1970 và BN1971 được cách ly chung phòng.
- Khoảng 11h00 phút ngày 03/02/2021, mẹ của BN1971 mang cơm đến
nhưng chỉ để ở ngoài và không tiếp xúc các trường hợp trên.
- Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 03/02/2021 được xe y tế vận chuyển đến
Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Mường Ảng để cách ly tập trung. Tại
Trung tâm Giáo dục thường xuyên có tiếp xúc với cán bộ tại khu cách ly (không rõ
tên). Trung tâm Giáo dục thường xuyên chỉ có 04 người được cách ly (01 người
được cách ly tại phòng khác).
- BN1970 và BN1971 được lấy mẫu lần 01 vào chiều ngày 03/02/2021
(không nhớ cán bộ lấy mẫu).
- Tình hình sức khỏe hiện tại cả 2 bệnh nhân: ổn định.
- Đang điều trị cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng.
2. Trường hợp 3: BN1972
- Sinh ngày: 25/5/2005
- Giới: Nam
- Nghề nghiệp: Phụ xây
- Địa chỉ thường trú: Bản Nà Nhạn 2, xã Nà Nhạn, TP Điện Biên Phủ
- ĐT: 0963.923.319
- Tình hình sức khỏe hiện tại: Không ho, không sốt.
- Cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế Thành phố Điện Biên Phủ
- Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2: Dương tính.
Điều tra dịch tễ
- Từ 25/11/2020 đến ngày 29/01/2021, BN1972 xuống làm phụ xây và ở
trọ tại địa chỉ Khu dân cư xóm mới, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.
- Khoảng 0h10 ngày 30/01/2021, BN1972 đi bộ ra Khu công nghiệp Đại an
tỉnh Hải Dương và đón xe khách, nhà xe Thành Công (không nhớ biển số xe, số
điện thoại, ngồi ghế số 6, tầng trên, giường đơn) để lên Điện Biên. Trên xe
BN1972 tiếp xúc trực tiếp với 01 anh ngồi cạnh (không nhớ tên) ở Mường Ảng.
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- Khoảng 7h ngày 30/01/2021 xe dừng ăn để ăn sáng tại nhà hàng Trường
Pấc có địa chỉ tại Thuận Châu, tỉnh Sơn La, BN1972 ngồi ăn cùng bàn với 04
người ở Mường Ảng (không quen biết).
- Khoảng 14h30 ngày 30/01/2021, xuống xe đầu xã Nà Tấu, sau đó gọi cô là
Lò Thị Lan, có địa chỉ tại bản Co Pháy, xã Mường Đăng, Huyện Mường Ảng chở
về bằng xe máy về nhà chú là Lò Văn Ngọc, có địa chỉ bản Co Pháy, xã Mường
Đăng, huyện Mường Ảng để nghỉ ngơi.
- Khoảng 17h ngày 30/01/2021, BN1972 ăn cơm chiều tại nhà anh Ngọc, trong
bữa ăn có tiếp xúc với 07 người gồm: Bố, mẹ anh Ngọc, vợ chồng anh Ngọc và 03
con anh Ngọc (đã nắm được thông tin danh tính), sau đó nghỉ ngơi không đi đâu.
- Khoảng 7h30 đến 8h ngày 31/01/2021, đi chăn trâu ngay cạnh nhà anh
Ngọc và có tiếp xúc với 02 con của chị Lan, vì nhà anh Ngọc ngay sát nhà chị Lan
(đã nắm được thông tin danh tính), sau đó về nhà anh Ngọc dọn dẹp nhà cửa, ăn
cơm trưa và tối tại nhà anh Ngọc, không đi đâu.
- Sáng ngày 01/02/2021 chỉ nghỉ ngơi tại nhà anh Ngọc, không đi đâu.
Khoảng 16h ngày 01/02/2021, chị Lan chở bằng xe máy ra đèo Tằng Quái, sau đó
đón xe buýt chạy tuyến Điện Biên - Mường Ảng (chủ xe tên Thành), trên xe có
khoảng 04 người.
- Khoảng 16h30 ngày 01/02/2021 xe dừng lại tại Nà Nhạn 2, xã Nà Nhạn,
thành phố Điện Biên Phủ, BN1972 xuống xe để đi bộ về nhà, địa chỉ tại bản Nà
Nhạn 2, xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ. Trên đường đi bộ về nhà BN1972
có tiếp xúc với anh Trinh (công an xã Nà Nhạn).
- Khoảng 19h - 20h ngày 01/02/2021 ăn cơm tối tại nhà, trong bữa ăn có tiếp
xúc với 02 người gồm: Mẹ và em gái, sau đó chỉ ở nhà nghỉ ngơi, không đi đâu.
- Khoảng 7h - 8h ngày 02/02/2021, BN1972 được mẹ chở ra Trạm Y tế xã
Nà Nhạn để khai báo y tế, có tiếp xúc với Y sĩ Nguyễn Thị An là cán bộ trạm, sau
đó về nhà để ăn sáng và nghỉ ngơi, không đi đâu.
- Khoảng 15h30 ngày 02/02/2021, BN1972 được mẹ chở ra UBND xã Nà
Nhạn để nhận quà hộ nghèo, BN1972 đứng ở ngoài cổng UBND xã chờ, không
tiếp xúc với ai.
- Khoảng 16h ngày 02/02/2021, BN1972 được chị An (cán bộ trạm y tế xã
Nà Nhạn) chở bằng xe máy lên Trạm Y tế xã Nà Tấu để lấy mẫu xét nghiệm
COVID-19. Đến 16h30 ngày 02/02/2021, BN1972 được mẹ lên TYT xã Nà Tấu
đón về nhà.
- Khoảng 16h40 ngày 02/02/2021, BN1972 cùng mẹ di chuyển bằng xe máy
ra nhà máy thuỷ điện Thác Bay để thu sắn, tại đây không tiếp xúc với ai. Tối ngày
02/02/2021, BN1972 chỉ ở nhà, không đi đâu.
- Trong ngày 03/02/2021, BN1972 chỉ ở nhà, không tiếp xúc với ai.
- Khoảng 7h00 - 7h30 ngày 04/02/2021, bạn của BN1972 là Lường Văn
Thương có địa chỉ tại Nà Nhạn 2, xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ đến nhà
chơi, chỉ ở nhà không đi đâu.
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- Khoảng 15h - 17h ngày 04/02/2021, BN1972 cùng bạn là anh Thương di
chuyển bằng xe đạp ra nhà máy thuỷ điện Thác Bay để thu sắn, tại đây có tiếp xúc
với chủ thu mua sắn là bác Phượng (nhà ngay thuỷ điện Thác Bay).
- Từ 17h đến 20h ngày 04/2/2021 chỉ ở tại nhà nghỉ ngơi, không đi đâu.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH ĐÃ TRIỂN KHAI
1. Công tác chỉ đạo điều hành
- Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ngày
03/02/2021 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện
Biên đã tổ chức họp trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các
địa phương để chỉ đạo, triển khai các hoạt động phòng chống dịch, trong đó tập
trung giám sát chặt chẽ các trường hợp đi từ tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và các
tỉnh, thành phố có dịch khác trở về địa phương (UBND tỉnh cấp bổ sung cho Sở Y
tế 1,2 tỷ để mua sinh phẩm phục vụ xét nghiệm).
- Qua công tác giám sát, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp trở về địa bàn
tỉnh, đến 21h05 ngày 04/02/2021 phát hiện 02 ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên tại
tỉnh. Ngay sau khi nhận được thông tin về hai trường hợp trên, vào hồi 21h45 ngày
04/02/2021 tỉnh Điện Biên đã triệu tập cuộc họp do đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy chủ
trì với các đồng chí trong ban Thường vụ tỉnh và các ngành thành viên Ban Chỉ
đạo tỉnh và trực tuyến với huyện có ca nhiễm.
- Tại cuộc họp đồng chí Bí thư chỉ đạo các Sở, ngành và các địa phương
triển khai truy vết thần tốc các đối tượng là F1 và tiến hành xét nghiệm và chỉ đạo
các hoạt động phòng chống dịch theo phương trâm 04 tại chỗ.
- Ngay sau khi kết thúc cuộc họp tại tỉnh, Ban Chỉ đạo ngành Y tế đã tổ chức
họp với sự tham dự của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tại cuộc họp sau khi
thảo luận, đã chỉ đạo các đơn vị có đối tượng F1 tổ chức truy vết và tham mưu cho
chính quyền tổ chức phong tỏa, tẩy uế môi trường theo quy định. Sở Y tế đã cử
ngay trong đêm 01 đội phản ứng nhanh vào huyện Mường Nhé để hỗ trợ công tác
phòng chống dịch.
2. Công tác chuyên môn
a) Điều tra dịch tễ, truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm
- Ngay trong đêm ngày 05/02/2021 huy động nhân lực điều tra truy vết toàn
bộ F1, F2: Hiện tại truy vết được 414 người tiếp xúc gần (F1).
- Thông báo cho các địa phương có đối tượng F1 cư trú.
b) Công tác khoanh vùng, xử lý ổ dịch
- Khoanh vùng cách ly toàn bộ các thôn, bản, tổ dân phố có bệnh nhân
COVID-19.
- Phun khử khuẩn bằng Cloramin toàn bộ các khu vực nơi bệnh nhân cư trú.
3. Công tác điều trị
Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, các Bệnh nhân trên được chuyển ngay
về Trung tâm Y tế huyện, thành phố để điều trị cách ly.
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4. Các hoạt động tiếp theo
a) Tiếp tục điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc gần và các mối liên
quan để truy xuất nguồn gốc lây bệnh.
- Tại cộng đồng.
- Giám sát toàn bộ những người có dấu hiệu sốt, ho trên toàn địa bàn các
bệnh nhân trên.
b) Lấy mẫu xét nghiệm
- Toàn bộ người dân quanh khu vực bệnh nhân sinh sống.
- Toàn bộ cán bộ, nhân viên Y tế có tiếp xúc với các bệnh nhân.
- Các trường hợp có yếu tố dịch tễ hoặc có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh.
c) Tại địa bàn có ca bệnh
- Tổ chức giám sát.
- Thực hiện giãn cách.
- Phun khử khuẩn.
- Yêu cầu thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay.
d) Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các biện pháp
phòng chống dịch. Yêu cầu người dân thực hiện theo yêu cầu của chính quyền,
khuyến cáo của y tế về phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện tốt 5k.
e) Giám sát, lấy mẫu toàn bộ bệnh nhân nội trú trong các bệnh viện trên toàn
tỉnh, các trường hợp có dấu hiệu sốt, ho… trong cộng đồng.
f) Dừng tổ chức các sự kiện tập trung đông người. Kiên quyết không để tổ
chức các sự kiện tập trung đông người.
III. KHÓ KHĂN
- Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại các tỉnh, thành phố,
hiện nay thời điểm giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu nên lượng người lao động, học
sinh, sinh viên tại các tỉnh đang có dịch bệnh lưu hành và các tỉnh khác trở về địa
phương, nên diễn biến dịch bệnh của tỉnh rất phức tạp.
- Công tác truy vết các đối tượng F1, F2 gặp nhiều khó khăn do địa bàn
rộng, đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức còn hạn chế, chưa tự giác khai
báo y tế, một số trường hợp khai báo không trung thực gây khó khăn cho công tác
truy vết.
- Việc tổ chức mua sinh phẩm gặp nhiều khó khăn do khan hiếm sinh phẩm,
thời gian cung ứng sinh phẩm kéo dài.
- Hiện nay dịch bệnh đã lan ra nhiều huyện và dự báo trong thời gian sẽ lan
ra toàn tỉnh, phải xét nghiệm diện rộng, do vậy năng lực xét nghiệm của tỉnh không
đáp ứng được nhu cầu.
IV. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ
1. Với Bộ Y tế
- Cử các chuyên gia về chống dịch hỗ trợ cho Điện Biên.
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- Đề nghị Bộ Y tế xem xét hỗ trợ tỉnh Điện Biên: 01 máy xét nghiệm RTPCR, sinh phẩm, quần áo phòng chống dịch, khẩu trang N95, Máy X-Quang di
động; bơm tiêm điện; máy khử trùng...
2. BCĐ phòng chống dịch các huyện, thị xã, thành phố
- Thực hiện phương châm 4 tại chỗ khi dịch xảy ra trên địa bàn. Xây dựng
và triển khai phương án chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế để kịp thời
đáp ứng với tình huống dịch bệnh trên địa bàn.
- Kiểm soát chặt khu vực có dịch, thực hiện khoanh vùng các khu vực có
nguy cơ cao nếu cần.
- Huy động toàn thể các ban, ngành, đoàn thể tham gia công tác phòng
chống dịch, điều tra lập danh sách các trường hợp có yếu tố dịch tễ.
- Lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp theo chỉ đạo của BCĐ tỉnh và
của cơ quan chuyên môn.
- Dừng các sự kiện tập trung đông người.
- Rà soát tất cả các nhà nghỉ, khách sạn, không để cho khách không có giấy
tờ tùy thân, không rõ lai lịch nghỉ.
- Kiểm soát chặt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của chuyên môn, không để lây
nhiễm chéo tại cơ sở điều trị.
- Ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm. Lập danh sách lấy mẫu ngay toàn bộ công các
trường hợp F1.
- Tuyên truyền trên các phương tiện về tình hình dịch. Yêu cầu người dân
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Xử lý nghiêm các trường hợp
chống đối, không thực hiện.
- Tổ chức cách ly tập trung 100% các trường hợp F1, F2 theo quy định. (Chú
ý khi tổ chức cách ly cần phân loại các đối tượng, đối tượng có nguy cơ cao, nguy
cơ vừa và nguy cơ thấp riêng theo từng khu vực).
- Yêu cầu người dân có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluzone.
3. Đối với các Bệnh viện
- Thực hiện nghiêm việc phân luồng bệnh nhân và thực hiện nghiêm quyết
định 3088/QĐ-BYT ngày 16/01/2021 của Bộ Y tế về Bộ tiêu chí Bệnh viện an
toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.
- Rà soát, chuẩn bị các phương án khi bùng phát dịch tại địa bàn, bố trí khu
vực điều trị bệnh nhân, trang thiết bị sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân để điều trị.
- Lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ các trường hợp có yếu tố dịch tễ khi đến
khám điều trị tại bệnh viện.
4. Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan
báo, đài Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh
Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh đưa tin kịp thời để
người dân không hoang mang, lo lắng, áp dụng các biện pháp phòng bệnh. Khuyến
cáo người dân tự khai báo khi đi, đến những khu vực có dịch mà cơ quan chuyên
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môn công bố để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Khuyến cáo nguyên dân có điện
thoại thông minh cài đặt ứng Bluzone.
5. Công an tỉnh
- Xử lý nghiêm các trường hợp thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh
COVID-19 và các trường hợp không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.
- Xử lý nghiêm minh các nhà xe không thực hiên nghiêm túc việc triển khai
phòng chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan y tế; xe chạy không đúng tuyến,
đón khách từ các tỉnh đã có dịch trở về địa phương.
Trên đây là Báo cáo các hoạt động đã triển khai phòng chống dịch bệnh
COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên./.
Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Báo ĐBP, Đài PT-TH tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NVY.
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