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BÁO CÁO NHANH 

Các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới phát hiện ngày 27/01/2022  

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 27/01/2022 đã phát hiện 153 trường hợp có kết quả 

dương tính với SARS-CoV-2, trong đó: 

+ Huyện Vân Hồ: 12 ca (Mã BN từ BN2206052 - BN2206063) 

+ Huyện Mộc Châu: 08 ca (Mã BN từ BN2206064 - BN2206071) 

+ Huyện Yên Châu: 05 ca (Mã BN từ BN2206072 - BN2206076) 

+ Huyện Mai Sơn: 08 ca (Mã BN từ BN2206077 - BN2206084) 

+ Thành phố Sơn La: 08 ca (Mã BN từ BN2206085 - BN2206092) 

+ Huyện Thuận Châu: 29 ca (Mã BN từ BN2206093 - BN2206121) 

+ Huyện Quỳnh Nhai: 19 ca (Mã BN từ BN2206122 - BN2206140) 

+ Huyện Mường La: 07 ca (Mã BN từ BN2206141 - BN2206147) 

+ Huyện Bắc Yên: 19 ca (Mã BN từ BN2206148 - BN2206166) 

+ Huyện Phù Yên: 14 ca (Mã BN từ BN2206167 - BN2206180) 

+ Huyện Sông Mã: 16 ca (Mã BN từ BN2206181 - BN2206196) 

+ Huyện Sốp Cộp: 08 ca (Mã BN từ BN2206197 - BN2206204) 

II. ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ  

1. Huyện Vân Hồ: 12 BN 

- 01 BN phát hiện tại cộng đồng, tiếp xúc nhiều người nên nguy cơ lây 

nhiễm ra cộng đồng cao. 

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

cộng đồng thấp. 

- 09 BN là trường hợp đi từ vùng dịch về đã thực hiện cách ly nên nguy 

cơ lây nhiễm cộng đồng thấp. 

2. Huyện Mộc Châu: 08 BN 

- 02 BN phát hiện tại cộng đồng, tiếp xúc nhiều người nên nguy cơ lây 

nhiễm ra cộng đồng cao. 
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- 03 BN là trường hợp F1 đã thực hiện cách ly nên nguy cơ lây nhiễm 

cộng đồng thấp. 

- 03 BN là trường hợp đi từ vùng dịch về trong đó có 01 BN trước khi 

cách ly có tiếp xúc với nhiều người nên nguy cơ lây nhiễm cho những người tiếp 

xúc gần cao. 

3. Huyện Yên Châu: 05 BN 

- 05 BN là trường hợp đi từ vùng dịch về đã thực hiện cách ly tuy nhiên 

nguy cơ lây nhiễm cho người đi cùng phương tiện cao. 

4. Huyện Mai Sơn: 08 BN 

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

cộng đồng thấp. 

- 06 BN là trường hợp đi từ vùng dịch về đã thực hiện cách ly nên nguy 

cơ lây nhiễm cộng đồng thấp. 

5. Thành Phố Sơn La: 08 BN 

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

cộng đồng thấp. 

- 05 BN là trường hợp nguy cơ cao được phát hiện qua giám sát chủ động, 

có nguy cơ lây nhiễm cho những người tiếp xúc gần trước khi thực hiện cách ly. 

6.  Huyện Thuận Châu: 29 BN 

- 08 BN đi từ vùng dịch về, đã thực hiện cách ly khi trở về địa phương 

nên nguy cơ lây nhiễm cộng đồng thấp. 

- 05 BN là trường hợp F1 đã được cách ly, tuy nhiên có 01 BN có tiếp xúc 

với nhiều người trước khi thực hiện cách ly, nên nguy cơ lây nhiễm cho những 

người tiếp xúc gần cao. 

- 16 BN là trường hợp phát hiện tại cộng đồng, nên có nguy cơ lây nhiễm 

ra cộng đồng cao. 

7. Huyện Quỳnh Nhai: 19 BN 

- 07 BN đi từ vùng dịch về trong đó có 02 BN có tiếp xúc với nhiều 

người, 02 BN có tiếp xúc với những người trong gia đình, nên có nguy cơ lây 

nhiễm cho những người tiếp xúc gần và những người đi cùng chuyến xe. 

- 12 BN là trường hợp F1 trong đó có 05 BN có tiếp xúc với những người 

trong gia đình và 02 BN tiếp xúc với nhiều người trước khi cách ly, nên nguy cơ 

lây nhiễm cho những người tiếp xúc gần cao. 

8. Huyện Mường La: 07 BN 

- 07 BN là trường hợp đi từ vùng dịch về, đã thực hiện cách ly khi trở về 

địa phương nên nguy cơ lây nhiễm cộng đồng thấp. 
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9. Huyện Bắc Yên: 19 BN 

- 08 BN là trường hợp đi từ vùng dịch về, đã thực hiện cách ly khi trở về 

địa phương nên nguy cơ lây nhiễm cộng đồng thấp. 

- 11 BN là trường hợp F1 trước khi thực hiện cách ly có tiếp xúc với 

những người trong gia đình và nhiều người, nên nguy cơ lây nhiễm cộng đồng 

cao. 

10. Huyện Phù Yên: 14 BN 

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

ra cộng đồng thấp. 

- 07 BN là đối tượng nguy cơ cao có tiếp xúc với nhiều người, nên nguy 

cơ lây nhiễm ra cộng đồng cao. 

11. Huyện Sông Mã: 16 BN 

- 02 BN đối tượng nguy cơ cao, có tiếp xúc với nhiều người trước khi 

cách ly nên nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng cao. 

- 13 BN là trường hợp đi từ vùng dịch về đã thực hiện cách ly khi trở về 

địa phương nên nguy cơ lây nhiễm cộng đồng thấp. 

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

ra cộng đồng thấp. 

12. Huyện Sốp Cộp: 08 BN 

- 05 BN là trường hợp F1 trong đó có 04 BN có tiếp xúc với nhiều người 

nên nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng cao. 

- 03 BN là trường hợp đi từ vùng dịch về đã thực hiện cách ly khi trở về 

địa phương nên nguy cơ lây nhiễm 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 27/01/2022 tỉnh Sơn 

La đã phát hiện mới 2.633 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 1.516 BN được điều trị khỏi ra viện, 1.117 BN 

hiện đang điều trị, cụ thể: 

- Huyện Mai Sơn: 221 BN (đã khỏi ra viện 131 BN, đang điều trị 90 BN). 

- Huyện Mộc Châu: 198 BN (đã khỏi ra viện 138 BN, đang điều trị 60 

BN). 

- Huyện Mường La: 385 BN (đã khỏi ra viện 295, đang điều trị 90 BN). 
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- Thành phố: 299 BN (đã khỏi ra viện 216 BN, đang điều trị 83 BN). 

- Huyện Phù Yên: 518 BN (đã khỏi ra viện 344 BN, đang điều trị 174 BN). 

- Huyện Vân Hồ: 55 BN (đã khỏi ra viện 14 BN, đang điều trị 41 BN). 

- Huyện Yên Châu: 91 BN (đã khỏi ra viện 34 BN, đang điều trị 57 BN). 

- Huyện Thuận Châu: 306 BN (đã khỏi ra viện 147 BN, đang điều trị 159 

BN). 

- Huyện Sông Mã: 217 BN (đã khỏi ra viện 122 BN, đang điều trị 95 BN). 

- Huyện Bắc Yên: 193 BN (đã khỏi ra viện 38, đang điều trị 155 BN). 

- Huyện Quỳnh Nhai: 131BN (đã khỏi ra viện 36 BN, đang điều trị 95 

BN). 

- Huyện Sốp Cộp: 19 BN (đã khỏi ra viện 01 BN, đang điều trị 18 BN ).  

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, 

đặc biệt nhóm các công dân đi làm ăn xa trở về địa phương. 

Trên đây là báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về 153 trường hợp 

dương tính với SARS-CoV-2 phát hiện trong ngày 27/01/2022./. 

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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