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Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 7 năm 2021 

 

BÁO CÁO  

Tình hình dịch bệnh COVID-19 và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tính đến 15h00’, ngày 21/7/2021) 

 

I. Thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh 

1. Tại Việt Nam 

- Tính đến 14h00’ ngày 21/7/2021, ghi nhận 57.566 trường hợp dương tính 

với SARS-CoV-2, trong đó: 8.655 trường hợp điều trị khỏi, 48.662 trường hợp 

đang điều trị, 254 trường hợp tử vong. 

- Tổng số ca lây nhiễm COVID-19 trong nước tính từ ngày 27/04/2021 đến 

nay có 61.196 trường hợp (tăng 5.410 trường hợp so với ngày 20/7/2021) ở 58 

tỉnh/thành phố. 

- Khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng 

đồng tại Việt Nam từ ngày 27/4/2021 đến nay đường link cập nhật tại: 

https://moh.gov.vn/home. hoặc https://bitly.com.vn/y954nq. 

2. Tại tỉnh Vĩnh Phúc 

- Tổng số ca mắc COVID-19: 134 trường hợp, thuộc các huyện/thành phố 

(Bình Xuyên: 08, Lập Thạch: 07, Phúc Yên: 48, Vĩnh Tường: 06, Vĩnh Yên: 15, 

Yên Lạc: 47, Sông Lô: 01, Tam Dương: 02), trong ngày ghi nhận 18 trường hợp 

mắc COVID-19 (Chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo). 

Toàn bộ 18 trường hợp trên đều đã được chuyển Bệnh viện dã chiến tỉnh điều trị. 

- Tình hình điều trị các bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến:  

+ Tổng số hiện đang điều trị: 43 trường hợp (tình hình sức khỏe ổn định, không 

có bệnh nhân diến biến bất thường), trong ngày 18 trường hợp vào nhập viện. 

+ Số bệnh nhân đủ điều kiện ra viện trong ngày: 0 trường hợp, tích lũy điều 

trị khỏi: 80 trường hợp. 

3. Tổng số các trường hợp đang giám sát y tế: lũy tích 68.312 trường hợp. 

- Số trường hợp tiếp xúc vòng 1 (F1) hiện đang cách ly: 74 người; tích lũy 

3.471 người (tăng 01). 
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- Số trường hợp tiếp xúc vòng 2 (F2) hiện đang cách ly: 0 người; tích lũy 

32.693 người, (tăng 06). 

- Số trường hợp tiếp xúc vòng 3 (F3) hiện đang cách ly: 0 người, tích lũy 

28.081 người, (tăng 0). 

- Số trường hợp đi về từ các vùng có dịch của các tỉnh/thành phố khác: 3.933 

người (tăng 279), trong đó: 

+ Từ ngày 22/6/2021 đến nay: 3.020 trường hợp (tăng 279) tại các tỉnh/thành 

phố: Bắc Giang (195), Bắc Ninh (259), TPHCM (1.431), Hà Nội (365), Đồng Nai 

(86), Bình Dương (78) và các vùng có dịch khác (606). Số trường hợp đã lấy mẫu 

xét nghiệm 2.522 (Dương tính 42, âm tính 2.449, chờ kết quả 31). 

+ Đang cách ly tại nhà: 831 trường hợp. 

4. Tình hình xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh (từ 

ngày 30/4/2021 đến nay) 

* Tổng số mẫu được lấy xét nghiệm trong ngày: 4.764 mẫu (1.496 mẫu 

Realtime - PCR; 3.268 mẫu Test nhanh). 

* Tổng số mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 toàn tỉnh: 399.223 mẫu 

(134 mẫu dương tính; 398.763 mẫu âm tính; chờ kết quả: 326), trong đó: 

- Nhóm 1: Đối tượng đối tượng xét nghiệm theo quy định Bộ Y tế  (F0, F1, 

bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho, triệu chứng cúm,…). Trong ngày: 824 mẫu, lũy 

tích: 88.457 mẫu. 

- Nhóm 2: Đối tượng xét nghiệm theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND 

ngày 16/5/2021 của HĐND tỉnh: 36.356 mẫu. 

- Nhóm 3: Đối tượng xét nghiệm tự nguyện: 274.410 mẫu. 

+ Xét nghiệm tại các doanh nghiệp: 877 mẫu trong ngày, lũy tích: 176.470 mẫu. 

+ Xét nghiệm cho người dân: 3.063 mẫu trong ngày, lũy tích: 97.940 mẫu. 

5. Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 

- Kết quả triển khai tiêm Đợt 1: 6.890 người, đạt 111.1%. 

- Kết quả triển khai tiêm Đợt 2: 9.317 người, đạt 115%. 

- Kế hoạch triển khai tiêm Đợt 3: 15.549 người, (đạt 103.7%).  

Tổng số cán bộ đã được đào tạo về tiêm chủng trên địa bàn tỉnh tính đến 

thời điểm hiện tại 2.009 cán bộ.  

6. Khoanh vùng, cách ly xã hội (0 địa điểm) 

7. Các Tổ COVID cộng đồng 

- Tổng số tổ COVID cộng đồng: 1.366 tổ (Chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm). 
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- Tổng số thành viên tham gia: 11.153 thành viên tham gia. 

II. Công tác đảm bảo 

1. Các Bệnh viện điều trị COVID-19 

* Bệnh viện Tuyến tỉnh  

Sẵn sàng bảo đảm điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19, dự kiến: 544 

người (bao gồm cả Bệnh viện Dã chiến). 

* Bệnh viện tuyến huyện 

Sẵn sàng các cơ sở điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 tại 9 

huyện/thành phố với quy mô 50 giường/huyện (tổng 450 giường). 

2. Các khu cách ly tập trung 

2.1. Thực trạng vận hành các cơ sở cách ly hiện có   

Tổng số cơ sở đang có các trường hợp thực hiện cách ly: 13 cơ sở (bao gồm cả 

01 Bệnh viện dã chiến). (Chi tiết tại Phụ lục 3 đính kèm). 

2.2. Phương án nâng cấp/bổ sung thêm các cơ sở cách ly mới 

Sẵn sàng các địa điểm cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh dự kiến có thể 

tiếp nhận 20.000 công dân, trong đó: 

* Đối với tuyến tỉnh: 10.000 giường. 

* Đối với tuyến huyện: 10.000 giường, trong đó: thành phố Vĩnh Yên, 

thành phố Phúc Yên: 1.500 giường; Sông Lô, Lập Thạch, Tam Đảo, Vĩnh Tường, 

Yên Lạc, Tam Dương, Bình Xuyên: mỗi huyện 1.000 giường. 

2.3. Công tác quản lý, điều hành của các cơ sở cách ly tập trung 

Căn cứ Văn bản số 1769/BYT-KH-TC ngày 31/3/2020 của Bộ Y tế về việc 

tiêu chuẩn, định mức giường cách ly tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống 

dịchCOVID-19. 

Khung quản lý trong cách khu cách ly tập trung: Các cơ sở cách ly mới thành 

lập trên cơ sở đội ngũ cán bộ khung do BCH Quân sự các cấp điều hành và các đơn 

vị Y tế, Công an, Tài Nguyên và Môi trường và các lực lượng có liên quan khác. 

Về cơ bản các khu cách ly tập trung đều ổn định, đảm bảo duy trì tốt về công tác 

an ninh, trật tự và đáp ứng được các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-

19. Đến nay, từ khi đưa vào triển khai các khu cách ly y tế chưa phát hiện trường 

hợp nào để lây nhiễm chéo và lây nhiễm từ khu cách ly ra cộng đồng. 

3. Công tác Xét nghiệm 

- Căn cứ các Quyết định của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương: Quyết định 

số 507/QĐ-VSDTTƯ ngày 08/6/2021 về việc cấp giấy chứng nhận năng lực xét 
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nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh 

Phúc; Quyết định số 723/QĐ-VSDTTƯ ngày 05/7/2021 về việc cấp giấy chứng 

nhận năng lực xét nghiệm khẳng định vi rút SARS-CoV-2 cho Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Vĩnh Phúc. Trên cơ sở đó, hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có thể thực hiện xét 

khẳng định SARS-CoV-2 tại 02 đơn vị: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh 

Phúc và Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

- Đảm bảo năng lực lấy mẫu và xét nghiệm để đáp ứng với tình hình dịch 

trên địa bàn tỉnh. 

- Có 06 hệ thống xét nghiệm: 04 đơn vị công lập; 02 đơn vị tư nhân. 

4. Vật tư y tế: Hiện nay tỉnh đã chủ động sẵn sàng các phương án bổ sung 

vật tư y tế và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ phòng, chống dịch COVID-

19 ở Cấp độ 3 (từ 20 bệnh nhân đến 1.000 bệnh nhân). 

III. Việc thực hiện các nhiệm vụ Ban thường vụ giao 

 1. Khu cách ly tập trung 

Căn cứ Văn bản số 1769/BYT-KH-TC ngày 31/3/2020 của Bộ Y tế, BCH 

Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải xây dựng khung nhân lực để triển khai 

thực hiện cách ly y tế tập trung cho tất cả các cơ sở với quy mô và nhân lực tối 

thiểu để bảo đảm công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ trong các khu cách ly y 

tế; xây dựng quy chế phối hợp, hiệp đồng bảo đảm chặt chẽ và phù hợp với chức 

năng nhiệm vụ giữa các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách 

ly y tế tập trung. 

2. Khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm 

- Triển khai quyết liệt các biện pháp để “Phát hiện nhanh - Khoanh vùng 

gọn - Xét nghiệm thần tốc - Cách ly kịp thời - Điều trị tích cực” thực hiện hiệu 

quả chiến lược “Bao vây - Khoanh vùng - Đón đầu và đánh chặn”. 

- Thời gian xét nghiệm đối với các trường hợp tiếp xúc vòng 1 (F1): Các đơn 

vị y tế phấn đấu có kết quả sớm nhất trong vòng 10 giờ, nhưng không quá 24 giờ. 

3. Công tác đảm bảo An ninh trật tự 

3.1. Công tác quản lý xuất nhập cảnh, hoạt động của người nước ngoài 

trên địa bàn 

Trong ngày, có 20 lượt người nước ngoài (Hàn Quốc 17, Đài Loan 01, Trung 

Quốc 01, Uzebekitan 01) đến địa bàn tỉnh khai báo tạm trú với mục đích du lịch, 

công tác, làm việc.  

Hiện, địa bàn tỉnh có tổng số 2.487 người nước ngoài (Hàn Quốc: 942; Trung 

Quốc: 743; Trung Quốc (Đài Loan): 295; Nhật Bản: 142; Lào: 56; Campuchia: 56; 
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Ấn Độ: 25; Quốc tịch khác: 229) làm việc, thăm thân tại 288 cơ quan, doanh nghiệp, 

trường học; chưa phát hiện hiện trường hợp vi phạm về lưu trú, xuất nhập cảnh. 

3.2. Công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, xử lý vi phạm 

liên quan đến phòng, chống dịch 

Trong ngày, lực lượng Công an tỉnh kiểm tra 09 cơ sở kinh doanh có điều kiện 

trên địa bàn tỉnh; chưa phát hiện cơ sở vi phạm quy định phòng, chống dịch;  đề nghị 

UBND các cấp ra quyết định cảnh cáo 03 trường hợp (Yên Lạc), phạt tiền 41 trường 

hợp (Vĩnh Tường 20, Yên Lạc 09, Sông Lô 12, Tam Dương 01) với số tiền 38.700.000 

đồng về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng. 

Lũy kế từ ngày 01/5/2021 đến nay, lực lượng Công an Vĩnh Phúc ra Quyết 

định xử phạt hoặc đề nghị xử phạt 948 trường hợp với tổng số tiền 1.432.200.000 

đồng. Trong đó: Phạt tiền 06 doanh nghiệp số tiền 120.000.000 đồng về hành vi 

không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu 

của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; phạt tiền 02 trường hợp (01 doanh nghiệp, 

01 cá nhân) số tiền 20.000.000 đồng về hành vi đăng tải thông tin chưa kiểm 

chứng liên quan đến dịch bệnh trên mạng xã hội; Cảnh cáo 58 trường hợp, phạt 

tiền 831 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng số tiền 974.700.000 

đồng; phạt tiền 05 trường hợp bỏ khẩu trang nơi công cộng số tiền 1.450.000 

đồng; phạt tiền 24 cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu không dừng hoạt 

động số tiền 267.500.000 đồng; phạt tiền 08 trường hợp (02 doanh nghiệp, 06 cá 

nhân) không khai báo lưu trú, tạm trú số tiền 11.050.000 đồng; Cảnh cáo 01 

trường hợp, phạt tiền 02 trường hợp không chấp hành việc áp dụng các biện pháp 

cách ly y tế số tiền 12.500.000 đồng, phạt tiền 06 trường hợp không chấp hành 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền số tiền 45.000.000 đồng. 

3.3 . Công tác kiểm soát người, phương tiện ra vào tỉnh tại các chốt 

Trong ngày, lực lượng Công an tại 09 chốt kiểm soát, phòng dịch trên các 

tuyến đường trọng yếu dẫn vào địa bàn tỉnh đã chủ trì kiểm tra 6.181 lượt phương 

tiện, 16.595 lượt người; yêu cầu quay trở lại địa phương 359 xe đến từ các vùng 

có dịch; cho vào địa bàn tỉnh đối với 2.250 lượt người thuộc vùng có dịch có phiếu 

xét nghiệm âm tính hoặc test nhanh kháng nguyên âm tính với Covid -19 trong 03 

ngày trước khi vào tỉnh. 

Lũy kế từ 18/7/2021 đến nay, các chốt kiểm soát đã kiểm tra 27.689 lượt 

phương tiện và 69.500 lượt người, yêu cầu quay trở lại địa phương 741 xe đến 

từ các vùng có dịch; cho vào địa bàn tỉnh đối với 3.653 lượt người thuộc vùng 

có dịch có phiếu xét nghiệm âm tính hoặc test nhanh kháng nguyên âm tính với 

Covid -19 trong 03 ngày trước khi vào tỉnh; chưa phát hiện có trường hợp nghi 

nhiễm bệnh.  
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3.4. Công tác tiếp nhận, bàn giao người nhập cảnh cách ly từ nơi khác trở 

về địa phương 

Trong ngày, Công an các địa phương phối hợp tiếp nhận 10 trường hợp hết 

thời gian cách ly tập trung ở nơi khác trở về địa phương, đã đề nghị cách ly tại 

nhà theo quy định. 

4. Rà soát, củng cố các Tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng 

UBND các huyện/thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị kiện toàn, bổ sung 

các Tổ COVID cộng đồng ở địa phương sẵn sàng tham gia truy vết, triển khai các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại: thôn, xóm, khu, tổ, đội… 

Trên đây là Báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh 

về tình hình dịch bệnh COVID-19 và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến 15h00’, ngày 21/7/2021./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 Quốc gia (để b/c); 

- Bộ Y tế (để b/c); 

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (để b/c); 

- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Tỉnh ủy (để b/c); 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Ban tuyên giáo Tỉnh ủy (để b/c); 

- Cục Y tế Dự phòng (để b/c);  

- Các thành viên BCĐ PCDB cấp tỉnh; 

- Các PGĐ Sở Y tế; 

- Báo Vĩnh Phúc; Đài PT-TH tỉnh; 

- Cổng Thông tin giao tiếp điện tử tỉnh; 

- Các Bệnh viện tuyến tỉnh; TTYT các huyện, TP; Bệnh 

viện 74 Trung ương; Bệnh viện QY 109; Bệnh viện 

GTVT; Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt; 

- Các phòng CM của Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC BCĐ 

 

 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Lê Hồng Trung 



Phục lục 1: 

DANH SÁCH 

CÁC TRƯỜNG HỢP GHI NHẬN MẮC COVID-19 TRONG NGÀY 
(Ban hành kèm theo Báo cáo số:            /BC-BCĐ ngày          /7/2021 của BCĐ) 

 

- Trường hợp 1: Họ và tên: H.V.H, sinh năm 1966, giới: Nam.  

- Trường hợp 2: Họ và tên: Đ.H.V, sinh năm 1982, giới: Nam. 

- Trường hợp 3: Họ và tên: Đ.V.Q, sinh năm 1976, giới: Nam. 

- Trường hợp 4: Họ và tên: B.V.B, sinh năm 1985, giới: Nam. 

- Trường hợp 5: Họ và tên: N.V.C, sinh năm 1968, giới: Nam.  

05 trường hợp trên có cùng địa chỉ: xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh 

Vĩnh Phúc. Tiền sử dịch tễ trở về từ thành phố Hồ Chí Minh ngày 06/7/2021, được 

cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện, luyện tập và bắn súng huyện Yên Lạc. 

Lấy mẫu lần 3 (ngày 20/7/2021) kết quả Dương tính với SARS-CoV-2 (do CDC 

tỉnh thực hiện). 

- Trường hợp 6: Họ và tên: T.V.T, sinh năm 1989, giới: Nam, địa chỉ: 

Trung Hà, Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Tiền sử dịch tễ trở về từ thành phố Hồ Chí Minh 

(ngày 12/7/2021), được cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện, luyện tập và 

bắn súng huyện Yên Lạc. Lấy mẫu lần 2 (ngày 20/7/2021) kết quả Dương tính với 

SARS-CoV-2 (do CDC tỉnh thực hiện). 

- Trường hợp 7: Họ và tên: L.V.C, sinh năm 1963, giới: Nam. 

- Trường hợp 8: Họ và tên: L.D.T, sinh năm 2012, giới: Nam. 

- Trường hợp 9: Họ và tên: L.V.X, sinh năm 1971, giới: Nam. 

03 trường hợp trên cùng địa chỉ: xã Trung Hà, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh 

Phúc. Tiền sử dịch tễ trở về từ thành phố Hồ Chí Minh (ngày 17/7/2021), được 

cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện, luyện tập và bắn súng huyện Yên Lạc. 

Lấy mẫu lần 2 (ngày 20/7/2021) kết quả Dương tính với SARS-CoV-2 (do CDC 

tỉnh thực hiện). 

- Trường hợp 10: Họ và tên: H.V.T, sinh năm 1989, giới: Nam. 

- Trường hợp 11: Họ và tên: V.T.Đ, sinh năm 1962, giới: Nữ. 

- Trường hợp 12: Họ và tên: H.V.H, sinh năm 1985, giới: Nam. 

- Trường hợp 13: Họ và tên: N.H.H, sinh năm 2000, giới: Nam.  

04 trường hợp trên cùng địa chỉ: xã Đại Tự, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Tiền sử dịch tễ trở về từ thành phố Hồ Chí Minh (ngày 08/7/2021) được cách ly 

tập trung tại Trung tâm huấn luyện, luyện tập và bắn súng huyện Yên Lạc. Lấy 

mẫu lần 3 (ngày 20/7/2021) kết quả Dương tính với SARS-CoV-2 (do CDC tỉnh 

thực hiện). 



8 

 

- Trường hợp 14: Họ và tên: N.V.D, sinh năm 1981, giới: Nam, địa chỉ: 

Nguyệt Đức, Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Tiền sử dịch tễ trở về từ thành phố Hồ Chí 

Minh (ngày 09/7/2021), được cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện, luyện 

tập và bắn súng huyện Yên Lạc. Lấy mẫu lần 3 (ngày 20/7/2021) kết quả Dương 

tính với SARS-CoV-2 (do CDC tỉnh thực hiện). 

- Trường hợp 15: Họ và tên: V.V.N, sinh năm 1967, giới: Nam. 

- Trường hợp 16: Họ và tên: N.H.T, sinh năm 1975, giới: Nam. 

- Trường hợp 17: Họ và tên: T.V.T, sinh năm 1966, giới: Nam.  

03 trường hợp trên cùng địa chỉ: xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh 

Phúc. Ba trường hợp trên có tiền sử dịch tễ trở về từ thành phố Hồ Chí Minh ngày 

(07/7/2021), được cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện, luyện tập và bắn 

súng huyện Yên Lạc. Lấy mẫu lần 3 (ngày 20/7/2021) kết quả Dương tính với 

SARS-CoV-2 (do CDC tỉnh thực hiện). 

- Trường hợp 18: Họ và tên: P.V.H, sinh năm 1994, giới: Nam, địa chỉ: 

Đồng Tĩnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc. Trường hợp có tiền sử dịch tễ trở về từ thành 

phố Hồ Chí Minh (ngày 11/7/2021), được cách ly tại Trung tâm thanh thiếu nhi 

huyện Tam Dương. Lấy mẫu lần 3 (ngày 20/7/2021) kết quả Dương tính với 

SARS-CoV-2 (do CDC tỉnh thực hiện). 
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Phụ lục 2: 

DANH SÁCH 

TỔ COVID CỘNG ĐỒNG CỦA CÁC HUYỆN/THÀNH PHỐ 
(Ban hành kèm theo Báo cáo số:            /BC-BCĐ ngày          /7/2021 của BCĐ) 

 

  

  

Stt Huyện, thành phố 

Tổng số  

tổ COVID  

cộng đồng 

Số người  

tham gia 

Cập nhật điều 

chỉnh bổ sung 

1 Vĩnh Yên 111 819 04/7/2021 

2 Phúc Yên 95 649 12/6/2021 

3 Tam Đảo 103 981 17/6/2021 

4 Yên Lạc 166 1.386 17/6/2021 

5 Sông Lô 146 1.085 11/6/2021 

6 Tam Dương 139 1.030 31/5/2021 

7 Bình Xuyên 146 1.045 12/6/2021 

8 Vĩnh Tường 271 2.412 31/5/2021 

9 Lập Thạch 189 1.746 12/7/2021 

Tổng số 1.366 11.153 
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Phụ lục 3: 

 DANH SÁCH 

 CƠ SỞ ĐANG CÓ CÁC TRƯỜNG HỢP THỰC HIỆN CÁCH LY 

 (Ban hành kèm theo Báo cáo số:            /BC-BCĐ ngày          /7/2021 của BCĐ tỉnh) 

 

STT Địa điểm Hiện tại 

1 Trường Quân sự tỉnh (cũ) 212 

2 Cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến 43 

3 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 03 

4 Khách sạn DIC STAR Vĩnh Phúc 125 

5 Trung tâm huấn luyện, luyện tập và bắn súng huyện Yên Lạc 54 

6 Nhà thi đấu TT VH-TT huyện Sông Lô  18 

7 Trường THPT Nguyễn Thị Giang (cũ) 236 

8 TTYT huyện Vĩnh Tường 01 

9 Trường THPT Hồ Xuân Hương (cũ) 191 

10 Trung tâm Văn hóa Thanh thiếu nhi huyện Tam Dương 102 

11 Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Tam Dương 10 

12 Trường Chính trị huyện Yên Lạc 55 

13 Cơ sở 3 trường Tiểu học Tam Hồng 1 - huyện Yên Lạc  199 

Tổng 1.249  
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