
 
 

BÁO CÁO 

Thống kê số lượng người về từ các địa phương và xác định cấp độ dịch 

 
                               

                         Kính gửi: 

                                         - UBND tỉnh Nam Định; 

                                         - Văn phòng UBND tỉnh; 

                                         - Sở Y tế tỉnh Nam Đinh. 
 

 
1. Số người trở về huyện (từ 13 giờ 30 phút ngày 28/11 đến 13 giờ 30 phút 

ngày 29/11/2021) 
 

 

Người từ tỉnh khác về 
 

 

Ghi 

chú Tổng số TP Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai Long An Các tỉnh 

thành khác 
 

120 5 4 7 0 104  

 

Lũy kế từ ngày 07/10/2021 đến nay: Tổng số người từ các địa phương 

khác về huyện là: 5.446 người (gồm: TP Hồ Chí Minh: 390; Bình Dương: 222; 

Đồng Nai: 191; Long An: 2; các tỉnh, thành phố khác: 4.641 người. 

Số người đang áp dụng biện pháp cách ly 

- Cách ly tập trung: 144 người; trong đó: 

+ Tại Trung tâm Y tế huyện: 15 người (gồm 13 F0 và 02 F1 có nguy 

cao). 

+ Tại Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định: 91 người 

(gồm 90 F1 và 01 người từ vùng dịch về). 

+ Tại Trường Mầm non khu C Trực Đại: 38 người là F1 (gồm 37 học 

sinh, 01 cô giáo). 

- Cách ly tại nhà: 1.287 người. 

- Tự theo dõi sức khỏe: 2.296 người. 

2. Tình hình dịch: Tổng số F0 từ ngày 24/10 đến ngày 29/11: 33 ca 

(13 F0 trong công đồng; 20 F0 trong khu cách ly, phong tỏa) 

- Từ 13 giờ 30 phút ngày 26/11 đến 13 giờ 30 phút ngày 29/11/2021 ghi 

nhận 06 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới (05 ca trong cộng đồng tại xã 

Trực Đại tiếp xúc với BN 1183993 và BN 1183994; 01 ca khu cách ly, phong 
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tỏa từ TP Hồ Chí Minh về ở thị trấn Cát Thành). Truy vết 18 trường hợp F1 

(13 tại xã Việt Hùng tiếp xúc với F0 thành phố Nam Định; 03 tiếp xúc với F0 

từ thành phố Hồ Chí Minh về; 02 đi cùng chuyến bay có F0 từ thành phố Hồ 

Chí Minh về). Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 19 huyện đã ra quyết 

định thiết lập vùng cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tại 07 thôn, xóm của 

05 xã, thị trấn với 101 hộ, 305 nhân khẩu ( 01 ở thị trấn Cổ Lễ 17 hộ, 57 nhân 

khẩu; 01 ở xã Trung Đông 12 hộ, 42 nhân khẩu; 01 ở xã Liêm Hải 18 hộ, 53 

nhân khẩu; 02 ở xã Trực Mỹ 34 hộ, 86 nhân khẩu; 02 ở xã Trực Đại 20 hộ, 67 

nhân khẩu). 

- Tiêm vắc xin: Người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin 

103.641/118.726, đạt 87,29%; trong đó số người tiêm đủ 2 mũi (tính đến hết 

ngày 29/11/2021) là 49.971/103.641 người, đạt 48,2%. Nhu cầu vắc xin tiêm 

cho người từ 18 tuổi trở lên là: 53.670 liều; hiện tại trong kho của huyện còn 

1.535 liều, theo quyết định tỉnh cấp còn 15.000 liều; nhu cầu vắc xin phải xin 

thêm là 37.135 liều. 

3. Phân loại, xác định cấp độ dịch  

- Cấp huyện: Cấp 1 

+ Tiêu chí 1 (tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/Số dân/ thời gian): 3,47 

+ Tiêu chí 2 (người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liêu vắc xin): 

103.641/118.726= 87,29%. 

- Cấp xã, thị trấn: 

+ 05/21 xã, thị trấn cấp độ 2: Trung Đông, Liêm Hải, Trực Mỹ, Trực Đại và 

thị trấn Cổ Lễ. 

+ 16/21 xã, thị trấn cấp độ 1. 

Ủy ban nhân dân huyện Trực Ninh trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- BCĐ phòng, chống Covid-19 huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu Văn Dương 
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