
BÁO CÁO 

Kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh ở người trên địa bàn huyện 
 

Từ đầu năm 2022 đến nay tình hình các loại dịch bệnh ở người trên địa 

bàn huyện vẫn diễn biến hết sức phức tạp, tính đến ngày 15/8/2022 ghi nhận 

dịch Covid-19 5.412 trường hợp mắc (tăng 5.358 ca so với cùng kỳ), Sốt xuất 

huyết 111 trường hợp (tăng 102 ca so với cùng kỳ), Dại 01 trường hợp mắc đã 

tử vong (tăng 01 ca so với cùng kỳ, 04 trường hợp phơi nhiễm do bị chó dại 

cắn), Tay chân miệng 10 trường hợp (giảm 02 ca so với cùng kỳ), Thủy đậu 02 

trường hợp (giảm 49 ca so với cùng kỳ).  

Dự báo trong những tháng cuối năm tình hình dịch bệnh ở người vẫn tiếp 

tục gia tăng nếu các địa phương không chủ động triển khai quyết liệt các biện 

pháp phòng chống dịch, người dân chủ quan, lơ là không chấp hành khuyến cáo 

của ngành y tế; đặc biệt dịch Covid-19 trước những biến chủng mới nguy hiểm, 

dịch Sốt xuất huyết năm 2022 (là năm chu kỳ lặp lại), Bệnh dại (ổ dại trên đàn 

chó tại xã Nam Đà vẫn còn tìm ẩn nhiều nguy cơ do tỷ lệ tiêm phòng vắc xin 

trên đàn chó rất thấp), dịch Đậu mùa khỉ có nguy cơ xâm nhập vào địa phương 

cũng rất lớn… 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người huyện báo cáo kết quả công 

tác phòng, chống dịch bệnh ở người trong thời gian qua và phương hướng nhiệm 

vụ trong những tháng cuối năm trên địa bàn huyện như sau: 

I. Công tác chỉ đạo điều hành 

- Ngày từ đầu năm UBND huyện, Ban chỉ đạo PCDB ở người huyện đã 

ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai quyết liệt thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh ở người như: Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 

21/01/2022, Kế hoạch phòng chống Covid-19 và dịch bệnh truyền nhiễm trong 

dịp Tết Nguyên đán; Kế hoạch  số 83/KH-UBND ngày 25/3/2022, Kế hoạch đáp 

ứng các tình huống phòng chống dịch Covid-19; Kế hoạch 84/KH-UBND ngày 

25/3/2022, Kế hoạch phòng chống các loại dịch bệnh truyền nhiễm năm 2022... 

và rất nhiều Công văn chỉ đạo, triển khai đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh. 

- Chỉ đạo huy động toàn bộ lực lượng hệ thống chính trị tham gia vào 

cuộc phối hợp cùng với ngành Y tế trong việc tổ chức thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh ở người.  

- Chỉ đạo ngành y tế tập trung toàn lực thực hiện quyết liệt các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh, đặc biệt việc tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 triển 

khai thực hiện xuyên suốt (khi có vắc xin phân bổ là tổ chức tiêm) không kể 

ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết...   

UBND HUYỆN KRÔNG NÔ 

BAN CHỈ ĐẠO PCDB Ở NGƯỜI 
    

Số:         /BC-BCĐ 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
  

Krông Nô, ngày 15 tháng 8 năm 2022 
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II. Thông tin tình hình dịch 

1. Dịch Covid-19 

Tính từ ngày 01/1/2022 đến ngày 15/8/2022 trên địa bàn huyện ghi nhận 

5.412 ca mắc Covid-19 chủ yếu tập trung số ca mắc cao nhất từ tháng 01- 

04/2022; lũy tích cả năm 2021 đến nay là 6.491 ca mắc trên toàn huyện. Mặc dù 

trong những tháng đầu năm 2022 ghi nhận số ca mắc tăng cao tuy nhiên đa số 

các ca bệnh có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng, chủ yếu người bệnh 

tự cách ly, điều trị tại nhà (từ tháng 5 đến tháng 8/2022 số ca mắc chỉ xuất hiện 

rải rác, hầu như người bệnh không có triệu chứng hoặc triệu chứng rất nhẹ).  

2. Dịch Sốt xuất huyết 

Trong tháng 7 đến nữa đầu tháng 8/2022 tình hình dịch Sốt xuất huyết 

trên địa bàn huyện gia tăng đột biến đến nay đã ghi nhận 111 trường hợp mắc (6 

tháng ghi nhận 08 ca), xảy ra trên địa bàn 12/12 xã, thị trấn, một số trường hợp 

có dấu hiệu chuyển biến nặng phải chuyển viện tuyến trên để điều trị; chưa ghi 

nhận trường hợp tử vong. 

3. Bệnh dại 

- Trên địa bàn huyện ghi nhận 01 trường hợp tại xã Đắk Sôr mắc bệnh dại 

và đã tử vong (bị chó cắn từ Bình Dương về); đến thời điểm hiện tại ổ dịch Dại 

tại xã Nam Đà đã có 04 trường hợp phơi nhiễm bệnh dại do bị chó cắn (các con 

chó cắn đã chết và kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh dại). 

- Các dịch bệnh khác như Tay chân miệng, Thủy đậu, Lao… vẫn ghi nhận 

ca mắc nhưng không tăng so với cùng kỳ năm 2021. 

4. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 

Tính đến ngày 15/8/2022 công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 

trên địa bàn huyện cơ bản đảm bảo, đạt tỷ lệ bao phủ và triển khai đúng tiến độ, 

không để vắc xin hết hạn phải hủy bỏ:   

- Tiêm cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên: Nhắc lại Mũi 3 đạt 91,3%, Mũi 4: 

81,7%. 

- Trẻ em từ 12 đến 17 tuổi: Mũi 1 đạt 99,3%, Mũi 2 đạt 99%, Mũi 3 đạt 

72,7%. 

- Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1 đạt 86%; mũi 2 đạt 57%. 

III. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh ở người 

1. Ưu điểm 

- Mặc dù số ca mắc các loại dịch bệnh 8 tháng đầu năm 2022 tăng cao so 

với năm 2021 tuy nhiên tình hình dịch vẫn cơ bản trong tầm kiểm soát; các cấp, 

các ngành từ huyện đến xã vẫn tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện 

pháp phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo phát triển kinh tế, xã hội. 
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- Tình hình dịch bệnh được cập nhật, báo cáo hàng ngày, hàng tuần; các 

địa phương khó khăn, vướng mắc được UBND huyện, các cơ quan chuyên môn 

hướng dẫn, xử lý kịp thời.  

- Cả hệ thống chính trị tham gia vào cuộc trong việc tổ chức các hoạt 

động phòng chống dịch tại địa phương, cơ sở.  

- Tỷ lệ người dân trên địa bàn huyện tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-

19 mũi cơ bản và mũi nhắc lại đảm bảo đạt tỷ lệ bao phủ nên các trường hợp 

mắc Covid-19 có triệu chứng nhẹ và tự khỏi sau thời gian từ 5 - 7 ngày. 

- Các ổ dịch Sốt xuất huyết đều được phát hiện sớm, tổ chức vệ sinh môi 

trường, phun hóa chất nên cơ bản không lây lan rộng trong cộng đồng. 

- Các trường hợp phơi nhiễm bệnh dại trên địa bàn đều được nhân viên y 

tế hướng dẫn tiêm vắc xin, huyết thanh phòng bệnh đảm bảo theo quy định. 

2. Tồn tại 

- Tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 4 cho đối tượng trên 18 tuổi tại 

một số địa phương còn thấp, chưa đạt tỷ lệ bao phủ. Do ý thức người dân và 

công tác tuyên truyền của chính quyền chưa thật sự tốt. 

- Ý thức chấp hành vệ sinh môi trường phòng chống dịch Sốt xuất huyết 

của một bộ phận người dân chưa tốt, dẫn đến một số ổ dịch kéo dài, không tiêu 

diệt được nguồn sinh sản, phát triển của muỗi (qua kết quả giám sát tại 03 xã 

Đắk Nang, Đức Xuyên, Nâm Nung tỷ lệ dụng cụ chứa lăng quăng/bọ gậy tại các 

hộ gia đình người dân vượt ngưỡng cho phép). 

- Các cấp chính quyền địa phương chưa thật sự quyết liệt trong công tác 

chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh môi trường, mới chỉ triển khai các hoạt động 

ra quân vệ sinh môi trường cho có, chưa mang lại hiệu quả; chưa có biện pháp 

mạnh xử lý các trường hợp cố tình chống đối, không chấp hành các biện pháp 

phòng dịch. 

- Tỷ lệ tiêm vắc xin phòng dại trên đàn chó, mèo tại các địa phương, đặc 

biệt tại Nam Đà tỷ lệ quá thấp, nguy cơ tiềm ẩn bệnh dại lây sang người do bị 

chó cắn rất cao. 

IV. Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới 

- Ngành Y tế tiếp tục đẩy mạnh công tác tổ chức tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 mũi nhắc cho các đối tượng 18 tuổi trở lên đảm bảo tỷ lệ bao phủ > 

90% theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Tiếp tục tổ chức tiêm mũi 1, 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo kế hoạch 

chung của tỉnh và số lượng vắc xin được phân bổ, đảm bảo hoàn thành trong 

tháng 8/2022 và tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. 

- UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác “đi từng ngỏ, gõ từng nhà” 

để tuyên truyền người dân tham gia tiêm vắc xin đảm bảo đạt tỷ lệ bao phủ và 

nhằm duy trì kháng thể để có thể chống lại các biến chủng mới. Tiếp tục chỉ đạo 
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tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân thực hiện nghiêm quy định 

V2K (vắc xin, khẩu trang, khử khuẩn), tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước các 

biến chủng mới của Covid-19. 

- Triển khai thực hiện công tác ra quân vệ sinh môi trường phòng chống 

dịch bệnh sốt xuất huyết đảm bảo theo quy định 1 tuần/1 lần đối khu vực ổ dịch, 

khu vực nguy cơ cao; 2 tuần/ 1 lần đối với khu vực khác; duy trì thực hiện đến 

hết tháng 11/2022. 

- Thông báo cho người dân trên địa bàn thực hiện tiêm vắc xin phòng dại 

trên vật nuôi để hạn chế, phòng tranh lây nhiễm bệnh dại từ động vật sang 

người. 

- Chủ động xây dựng các phương án đáp ứng với dịch bệnh Đậu mùa khỉ 

và chuẩn bị các điều kiện chủ động phòng chống dịch bệnh khi xâm nhập vào 

địa phương. 

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch ở người trên địa 

bàn huyện Krông Nô trong thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ trong 

những tháng cuối năm./. 

Nơi nhận: 
 - BCĐ PCDB ở người tỉnh; 

 - Sở Y tế; 

- TT Huyện ủy; 

 - CT, các PCT UBND huyện; 

 - TV BCĐ PCDB ở người huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn; 

 - CVP, các PCVP UBND huyện; 

 - Lưu: VT, CV. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Xuân Danh 
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Phụ lục I: Tổng hợp số ca mắc bệnh truyền nhiễm 

STT Địa phương 
Sốt xuất 

huyết 

Tay 

chân 

miệng 

Dại 
Thủy 

đậu 
Covid-19 

1 
Thị trấn Đắk 

Mâm 
17 0 0 0 872 

2 
Xã Buôn 

Choah 
1 1 0 0 53 

3 Xã Đắk Drô 10 1 0 0 560 

4 Xã Đắk Nang  22 0 0 1 377 

5 Xã Đắk Sôr 5 0 1 0 366 

6 
Xã Đức 

Xuyên 
11 0 0 0 295 

7 Xã Nam Đà 27 1 0 1 1060 

8 
Xã Nâm 

N'Đir 
1 3 0 0 320 

9 
Xã Nâm 

Nung 
6 2 0 0 234 

10 Xã Nam Xuân 7 0 0 0 355 

11 
Xã Quảng 

Phú 
2 1 0 0 485 

12 Xã Tân Thành 2 1 0 0 435 

 Tổng cộng 111 10 1 2 5412 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Phụ lục II: Tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 

STT Địa Phương 

Trẻ 5 - 12 
Trẻ 12-

17 
Trên 18 tuổi 

Mũi 1 Mũi 2 Mũi 3 Mũi 3 Mũi 4 

1 Quảng Phú 87.0 67.5 59.4 91.6 52.1 

2 Đăk Nang 81.5 61.5 78.0 99.2 59.7 

3 Đức Xuyên 83.3 51.0 36.5 92.0 101.7 

4 Nâm Nung 76.9 46.0 67.0 91.2 148.2 

5 Nâm Nđir 93.0 79.9 53.8 92.8 63.2 

6 Tân Thành 87.5 49.6 77.3 94.5 72.5 

7 Đăk Mâm 82.4 45.7 81.0 97.0 95.5 

8 Đăk D rô 83.5 47.6 62.4 86.2 92.1 

9 Nam Đà 88.6 52.6 75.8 79.8 150.9 

10 Đăk sôr 93.9 52.1 87.3 98.1 43.3 

11 Nam Xuân 95.5 74.7 82.6 95.4 51.1 

12 Buôn Choah  78.2 45.8 81.0 86.3 39.9 

 
Tổng cộng 86 57 72.7 91.3 81.7 

*Lưu ý: các xã rà soát, đăng ký không đúng đối tượng dẫn đến tỷ lệ tiêm vượt 

trên 100% 


