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BÁO CÁO NHANH 

Các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới phát hiện ngày 21/02/2022  

trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Trong quá trình xét nghiệm phục vụ công tác giám sát dịch Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh Sơn La, ngày 21/02/2022 đã phát hiện 1.494 trường hợp có kết quả 

dương tính với SARS-CoV-2, trong đó: 

+ Huyện Vân Hồ: 87 ca (Mã BN từ  BN2848454 - BN2848540) 

+ Huyện Mộc Châu: 284 ca (Mã BN từ BN2848541 - BN2848824) 

+ Huyện Yên Châu: 61 ca (Mã BN từ BN2848825 - BN2848885) 

+ Huyện Mai Sơn: 48 ca (Mã BN từ  BN2848886 - BN2848933) 

+ Thành phố Sơn La: 245 ca (Mã BN từ  BN2848934 - BN2849178) 

+ Huyện Thuận Châu: 36 ca (Mã BN từ BN2849179 - BN2849214) 

+ Huyện Quỳnh Nhai: 84 ca (Mã BN từ  BN2849215 - BN2849298) 

+ Huyện Mường La: 31 ca (Mã BN từ  BN2849299 - BN2849329) 

+ Huyện Bắc Yên: 44 ca (Mã BN từ  BN2849330 - BN2849373) 

+ Huyện Phù Yên: 545 ca (Mã BN từ  BN2849374 - BN2849918) 

+ Huyện Sông Mã: 18 ca (Mã BN từ  BN2849919 - BN2849936) 

+ Huyện Sốp Cộp: 11 ca (Mã BN từ  BN2849937 - BN2849947) 

II. ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ  

1. Huyện Vân Hồ: 87 BN 

- 73 BN là trường hợp F1 đã thực hiện cách ly nên nguy cơ lây nhiễm 

cộng đồng thấp. 

- 14 BN là trường hợp được phát hiện được tại cộng đồng (Vân Hồ 01, 

Xuân Nha 13) có tiếp xúc với nhiều người, nên nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng 

cao. 

2. Huyện Mộc Châu: 284 BN 

- 67 BN là trường hợp F1 đã thực hiện cách ly nên nguy cơ lây nhiễm 

cộng đồng thấp. 

- 217 BN là trường hợp được phát hiện được tại cộng đồng (Chiềng Hắc 

06, Chiềng khừa 01, Chiềng Sơn 03, Đông Sang 43, Mường Sang 04, Nà Mường 
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01, Tà Lại 03, Tân Lập 09, TTMC 01, TTNT 146) có tiếp xúc với nhiều người, 

nên nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng cao. 

3. Huyện Yên Châu: 61 BN 

- 54 BN là trường hợp F1 đã thực hiện cách ly nên nguy cơ lây nhiễm ra 

cộng đồng thấp. 

- 07 BN là trường hợp được phát hiện được tại cộng đồng (Thị Trấn 03, 

Chiềng Đông 01, Chiềng Sàng 01,  Sặp Vạt 01, Chiềng Pằn 01) có tiếp xúc với 

nhiều người, nên nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng cao. 

4. Huyện Mai Sơn: 48 BN 

- 34 BN là trường hợp F1 đã được cách ly nên nguy cơ lây nhiễm cộng 

đồng thấp. 

- 14 BN là trường hợp được phát hiện tại cộng đồng (Chiềng Ban 04, Cò 

Nòi 03, Mường Bon 01, xã Hát Lót 04, Thị Trấn 02) có tiếp xúc với nhiều người, 

nên nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng cao. 

5. Thành Phố Sơn La: 245 BN 

- 108 BN là trường hợp F1 đã thực hiện cách ly nên nguy cơ lây nhiễm ra 

cộng đồng thấp. 

- 137 BN là trường hợp được phát hiện tại cộng đồng (Chiềng An 04, 

Chiềng Cọ 03, Chiềng Cơi 11, Chiềng Đen 01, Chiềng Lề 21, Chiềng Ngần 09, 

Chiềng Sinh 16, Chiềng Xôm 03, Hua La 07, Quyết Tâm 09, Quyết Thắng 36, Tô 

Hiệu 17) có tiếp xúc với nhiều người, nên nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng cao. 

6.  Huyện Thuận Châu: 36 BN 

- 28 BN là trường hợp F1 đã thực hiện cách ly nên nguy cơ lây nhiễm ra 

cộng đồng thấp. 

- 08 BN là trường hợp được phát hiện tại cộng đồng (Chiềng Ly 01, Thị 

Trấn  01, Nậm Lầu 01, Bó Mười 01, Phổng Lăng 04) có tiếp xúc với nhiều 

người, nên nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng cao. 

7. Huyện Quỳnh Nhai: 84 BN 

- 80 BN là trường hợp F1 đã được cách ly nên nguy cơ lây nhiễm cộng 

đồng thấp. 

- 03 BN là trường hợp được phát hiện tại cộng đồng (Chiềng Khoang 01, 

Mường Giôn 02) có tiếp xúc với nhiều người, nên nguy cơ lây nhiễm ra cộng 

đồng cao. 

- 01 BN là trường hợp đi từ vùng dịch về đã được cách ly, nên nguy cơ 

lây nhiễm ra cộng đồng thấp. 

8. Huyện Mường La: 31 BN 

- 28 BN là trường hợp được phát hiện tại cộng đồng (Chiềng San 03, Ít 

Ong 11, Mường Bú 12, Mường Chùm 01, Mường Trai 01) có tiếp xúc với nhiều 

người, nên nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng cao. 
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- 03 BN là trường hợp đi từ vùng dịch về đã được cách ly, nên nguy cơ 

lây nhiễm ra cộng đồng thấp. 

09. Huyện Bắc Yên: 44 BN 

- 14 BN là trường hợp F1 đang thực hiện cách ly nên nguy cơ lây nhiễm 

ra cộng đồng thấp. 

- 30 BN là trường hợp được phát hiện tại cộng đồng (Chim Vàn 03, Hồng 

Ngài 01, Hua Nhàn 02, Pắc Ngà 01, Phiêng Ban 01, Song Pe 12, Thị Trấn 09, 

Xím Vàng 01) có tiếp xúc với nhiều người, nên nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng 

cao. 

10. Huyện Phù Yên: 545 BN 

- 24 BN là trường hợp F1 đang thực hiện cách ly nên nguy cơ lây nhiễm 

ra cộng đồng thấp. 

- 84 BN là trường hợp được phát hiện tại cộng đồng (Bắc Phong 01, Huy 

Bắc 01, Huy Hạ 16, Huy Tân 01, Huy Thượng 08, Huy Tường 04, Mường Bang 

11, Mường Lang 01, Quang Huy 17, Tân Lang 03,  

Tân Phong 02, Thị Trấn 05, Tường Hạ 02, Tường Phong 05, Tường Phù 03, 

Tường Thương 01, Tường Tiến 03) có tiếp xúc với nhiều người, nên nguy cơ lây 

nhiễm ra cộng đồng cao. 

- 437 BN là trường hợp trong khu vực phong toả, nên nguy cơ lây nhiễm 

ra cộng đồng thấp. 

11. Huyện Sông Mã: 18 BN 

- 02 BN là trường hợp được phát hiện tại cộng đồng (Nà Nghịu 01, Thị 

Trấn 01) có tiếp xúc với nhiều người, nên nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng cao. 

- 14 BN là trường hợp F1 đang thực hiện cách ly nên nguy cơ lây nhiễm 

ra  

- 02 BN là trường hợp đi từ vùng dịch về đã được cách ly, nên nguy cơ 

lây nhiễm ra cộng đồng thấp. 

12. Huyện Sốp Cộp: 11 BN 

- 11 BN là trường hợp F1 đang thực hiện cách ly nên nguy cơ lây nhiễm 

ra cộng đồng thấp. 

III. CÔNG TÁC TRUY VẾT 

Quá trình truy vết, giám sát và đánh giá nguy cơ lây nhiễm tiếp tục được 

triển khai, cập nhật và bổ sung. 

IV. TỔNG HỢP SỐ CA (+)  

Như vậy tính từ ngày 01/01/2022 đến 17h00 ngày 21/02/2022 tỉnh Sơn 

La đã phát hiện mới 13.514 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là các 

công dân trở về từ các tỉnh đang có dịch, lây nhiễm thứ phát và một số trường 

tại cộng đồng. Trong đó đã có 4.851 BN được điều trị khỏi ra viện, 8.659 BN 

hiện đang điều trị, 04 BN tử vong do có bệnh lý nền và tuổi già, cụ thể: 
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- Huyện Mai Sơn: 696 BN (đã khỏi ra viện 295 BN, đang điều trị 401BN). 

- Huyện Mộc Châu: 3000 BN (đã khỏi ra viện 534 BN, đang điều trị 22464 

BN, 02 BN tử vong do có bệnh lý nền). 

- Huyện Mường La: 965 BN (đã khỏi ra viện 625, đang điều trị 340 BN). 

- Thành phố: 2404 BN (đã khỏi ra viện 610 BN, đang điều trị 11793 BN, 

01 BN tử vong do có bệnh lý nền). 

- Huyện Phù Yên: 2215 BN (đã khỏi ra viện 984 BN, đang điều trị 1231 

BN). 

- Huyện Vân Hồ: 938 BN (đã khỏi ra viện 133 BN, đang điều trị 805 BN). 

- Huyện Yên Châu: 611 BN (đã khỏi ra viện 145 BN, đang điều trị 466 

BN). 

- Huyện Thuận Châu: 1014 BN (đã khỏi 615 BN, đang điều trị 399 BN). 

- Huyện Sông Mã: 436 BN (đã khỏi ra viện 318 BN, đang điều trị 117 

BN, 01 BN tử vong do có bệnh lý nền). 

- Huyện Bắc Yên: 432 BN (đã khỏi ra viện 226, đang điều trị 206 BN). 

- Huyện Quỳnh Nhai: 664 BN (đã khỏi ra viện 332 BN, đang điều trị 332 

BN). 

- Huyện Sốp Cộp: 139 BN (đã khỏi ra viện 34 BN, đang điều trị 105BN ).   

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Khẩn trương truy vết những trường hợp tiếp xúc gần (F1) quản lý, cách 

ly và tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy 

định. Khoanh vùng các địa điểm có nguy cao, đồng thời thông báo để người dân 

chủ động khai báo, đồng thời đánh giá cấp độ dịch tại địa phương để kịp thời 

triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. 

2. Tăng cường công tác truyền thông để người dân nắm bắt kịp thời tình 

hình dịch và thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch Covid 19 của tỉnh. 

Trên đây là báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về 1.494 trường hợp 

dương tính với SARS-CoV-2 phát hiện trong ngày 21/02/2022./. 

Nơi nhận: 
- Cục YTDP (Bộ Y tế); 

- Viện VSDT Trung ương; 

- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh (B/c); 

- Sở Y tế (B/c); 

- BCĐ PCD Covid-19 các huyện/TP; 

- Lưu: VT, PCBTN, TTGDSK. 

 

 

 
 

 

 

 

 

  KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

  Đặng Thị Ánh Duyên 
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