
UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ Y TẾ 

 

Số:            /SYT-NVY 
V/v hướng dẫn công bố cấp độ dịch 

trên địa bàn huyện, thành phố theo 

Quyết định số 218/QĐ-BYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Ninh Bình, ngày        tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

Thực hiện Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế về 

việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 

128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm 

thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. 

Sở Y tế đề nghị UBND các huyện, thành phố căn cứ hướng dẫn công bố 

cấp độ dịch tại Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế, hàng 

tuần tự đánh giá, công bố cấp độ dịch trên địa bàn theo quy mô cấp 

xã/phường/thị trấn và gửi về Sở Y tế vào Thứ Hai hàng tuần để tổng hợp, báo 

cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế. Cụ thể: 

I. Các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch 

1. Các tiêu chí 

a) Tiêu chí 1: Tỷ lệ ca mắc mới trên địa bàn/số dân/thời gian. 

b) Tiêu chí 2: Độ bao phủ vắc xin. 

c) Tiêu chí 3: Đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh các tuyến. 

2. Cách xác định các tiêu chí 

2.1. Tiêu chí 1: Tỷ lệ ca mắc mới trên địa bàn/số dân/thời gian 

 2.1.1. Chỉ số 1a: Tỷ lệ ca mắc mới trong tuần trên địa bàn cấp 

xã/100.000 dân (viết gọn là Tỷ lệ ca mắc mới, thuộc nhóm chỉ số mức độ lây 

nhiễm). 

 - Tỷ lệ ca mắc mới được phân theo 04 mức độ từ thấp đến cao (mức 1: 

<90; mức 2: 90 đến dưới 450; mức 3: 450 đến 600; mức 4: >600). 

- Số ca mắc mới là toàn bộ các ca bệnh được báo cáo, bao gồm cả ca nhập 

cảnh được cách ly, quản lý, chăm sóc, điều trị trên địa bàn. 
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- Cách tính: Tỷ lệ ca mắc mới trong tuần trên địa bàn cấp xã/100.000 dân 

= (Tổng số ca mắc mới ghi nhận trên địa bàn cấp xã trong tuần/toàn bộ dân số 

trên địa bàn cấp xã) x 100.000. 

2.1.2. Chỉ số 1b. Tỷ lệ ca bệnh phải thở ô xy trung bình trong 7 ngày 

qua ghi nhận trên địa bàn xã/100.000 người (viết gọn là Tỷ lệ ca bệnh phải thở 

ô xy, thuộc nhóm chỉ số mức độ lây nhiễm). 

- Tỷ lệ ca bệnh phải thở ô xy được phân theo 04 mức độ (mức 1: < 1; mức 

2: 1 đến dưới 32, mức 3: 32 đến 40, mức 4: >40). 

- Cách tính: Tỷ lệ ca bệnh phải thở ô xy = (Tổng số ca phải thở ô xy ghi 

nhận trung bình trong tuần của địa bàn cấp xã/toàn bộ dân số trên địa bàn cấp 

xã) x100.000 

- Tổng số ca phải thở ô xy ghi nhận trung bình trong tuần của địa bàn cấp 

xã = (Tổng số ca hiện đang thở ô xy ghi nhận ngày thứ 2 + thứ 3 +…+ chủ 

nhật)/7 ngày. 

Số ca phải thở ô xy tại xã = Tổng số trường hợp mắc COVID-19 đang 

phải thở ôxy (mask, gọng kính trở lên) đang được quản lý, chăm sóc tại tuyến xã 

+ Tổng số trường hợp mắc COVID-19 đang phải thở ô xy (mask, gọng kính trở 

lên) lưu trú trên địa bàn xã nhưng được chuyển tuyến đang điều trị tại tuyến 

huyện (số liệu do Trung tâm Y tế tuyến huyện cung cấp cho xã). 

- Tỷ lệ ca bệnh phải thở ô xy do Trung tâm Y tế cấp huyện tính toán và 

phân bố đến từng địa bàn cấp xã. 

Lưu ý: Số ca phải thở ô xy tại xã = Tổng số trường hợp mắc COVID-19 

đang phải thở ô xy (mask, gọng kính trở lên) đang được quản lý, chăm sóc tại 

tuyến xã + Tổng số trường hợp mắc COVID-19 đang phải thở ô xy (mask, gọng 

kính trở lên) lưu trú trên địa bàn xã nhưng được chuyển tuyến đang điều trị tại 

tuyến huyện (số liệu do Trung tâm Y tế tuyến huyện cung cấp cho xã). 

2.1.3. Chỉ số 1c: Tỷ lệ ca tử vong trong tuần trên địa bàn cấp 

xã/100.000 dân (viết gọn là Tỷ lệ ca tử vong). 

- Yêu cầu chỉ số này không được vượt quá 6/100.000 dân trên địa bàn 

cấp xã. 

- Cách tính: Tỷ lệ ca tử vong = (Tổng số ca tử vong mới trong tuần trên 

địa bàn cấp xã/ toàn bộ dân số của địa bàn cấp xã) x 100.000 

Chỉ số này là hệ quả của tổng hợp mức độ lây nhiễm và khả năng đáp 

ứng, đồng thời đây là mục tiêu cần phải khống chế bằng được; do đó chỉ số này 

được sử dụng để đánh giá điều chỉnh cấp độ dịch trên địa bàn cấp xã. 

2.2. Tiêu chí 2: Độ bao phủ vắc xin 
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Tiêm đủ mũi: là tiêm đủ các liều cơ bản, tiêm nhắc lại theo yêu cầu của 

Bộ Y tế tại thời điểm đánh giá đối với từng nhóm đối tượng trên địa bàn. 

- Trẻ từ 12-18 tuổi phải đủ ít nhất 2 mũi vắc xin,  

- Người từ 18 tuổi trở lên: phải tiêm đủ ít nhất 3 mũi. Trường hợp đã tiêm 

đủ mũi cơ bản nhưng chưa đến lịch tiêm nhắc lại và nằm trong khoảng mốc thời 

gian yêu cầu đạt đủ mũi thì vẫn được tính là tiêm đủ mũi 

Khoảng mốc thời gian yêu cầu đạt đủ mũi đối với đối tượng tiêm liều bổ 

sung từ 28 ngày đến 3 tháng (đối tượng suy giảm miễn dịch vừa và nặng, đối 

tượng đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc xin của hãng Sinopharm hoặc vắc xin 

Sputnik V). 

2.2.1. Chỉ số 2a. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ các mũi tiêm của địa bàn cấp 

xã tính trên toàn bộ dân số trên địa bàn (viết gọn là Tỷ lệ tiêm đủ mũi vắc xin, 

thuộc nhóm mức độ lây nhiễm). 

- Yêu cầu tỷ lệ tiêm chủng đủ mũi phải đạt tối thiểu 75% tổng dân số tại 

thời điểm đánh giá. 

- Cách tính: Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ các mũi tiêm = (Tổng số người đã 

được tiêm đủ các mũi tiêm theo quy định tại thời điểm đánh giá của địa bàn cấp 

xã/toàn bộ dân số trên địa bàn cấp xã) x 100.000. 

- Chỉ số 2a được sử dụng để điều chỉnh mức độ lây nhiễm trên địa bàn 

cấp xã. 

2.2.2. Chỉ số 2b. Tỷ lệ tiêm chủng đủ mũi trở lên ở người thuộc nhóm 

nguy cơ cao (không chống chỉ định tiêm chủng) trong số đối tượng ở nhóm 

nguy cơ cao của địa bàn cấp xã (viết gọn là Tỷ lệ tiêm chủng đủ mũi ở nhóm 

nguy cơ cao, thuộc nhóm mức độ lây nhiễm). 

- Yêu cầu tỷ lệ tiêm chủng đủ mũi ở người thuộc nhóm nguy cơ cao phải 

đạt tối thiểu 90% số đối tượng phải tiêm chủng tại thời điểm đánh giá. 

- Cách tính: Tỷ lệ tiêm chủng đủ mũi ở nhóm nguy cơ cao = (Tổng số 

người thuộc nhóm nguy cơ cao đã được tiêm đủ các mũi tiêm theo quy định tại 

thời điểm đánh giá của Bộ Y tế trên địa bàn cấp xã/toàn bộ đối tượng ở nhóm 

nguy cơ cao trên địa bàn cấp xã đã được rà soát) x 100. 

- Nhóm nguy cơ cao bao gồm: người trên 50 tuổi, người có bệnh nền, 

người suy giảm miễn dịch, phụ nữ có thai. 

- Chỉ số 2b được sử dụng để điều chỉnh mức độ lây nhiễm trên địa bàn 

cấp xã. 
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2.3. Tiêu chí 3: Đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh. 

2.3.1. Chỉ số 3a. Tỷ lệ sẵn sàng quản lý, chăm sóc/10.000 dân: khả 

năng có thể quản lý, chăm sóc tại địa bàn cấp xã (viết gọn là Tỷ lệ sẵn sàng 

quản lý, chăm sóc, thuộc nhóm khả năng đáp ứng). 

- Bao gồm tất cả các hình thức tại nhà, trạm y tế lưu động, các điểm chăm 

sóc bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng do chính quyền cấp xã quản lý. 

- Cách tính:  

Tỷ lệ sẵn sàng quản lý, chăm sóc = (Tổng số bệnh nhân COVID-19 có thể 

quản lý, chăm sóc /toàn bộ dân số trên địa bàn cấp xã) x 10.000. 

- Chỉ số này được chia làm 3 khả năng (cao: > 500; trung bình: 200-500; 

thấp: <200). 

2.3.2. Chỉ số 3b. Tỷ lệ giường bệnh dành cho người bệnh COVID-19 

còn trống tại các cơ sở thu dung, điều trị trên địa bàn cấp huyện /100.000 dân 

tại thời điểm đánh giá (viết gọn lại là Tỷ lệ giường bệnh dành cho người bệnh 

COVID-19 còn trống, thuộc nhóm khả năng đáp ứng). 

- Tỷ lệ giường bệnh dành cho người bệnh COVID-19 còn trống tại các cơ 

sở thu dung, điều trị = [(Tổng số giường bệnh dành cho người bệnh COVID-19 

tại các cơ sở thu dung điều trị - số giường bệnh đã sử dụng cho người bệnh 

COVID-19)/ toàn bộ dân số trên địa bàn cấp huyện] x 100.000. 

- Giường điều trị COVID-19 tại cấp huyện là số giường bệnh dành cho 

người bệnh COVID-19 tại các cơ sở thu dung điều trị bao gồm cả giường bệnh 

huy động do cấp huyện quản lý. 

- Chỉ số này được chia làm 3 khả năng (cao: > 30; trung bình: 10- 30, 

thấp: < 10). 

- Chỉ số này do Trung tâm Y tế cấp huyện xác định sau đó được dùng 

chung cho tất cả các xã trên địa bàn thuộc huyện . 

2.3.3. Chỉ số 3c. Tỷ lệ giường điều trị tích cực (ICU) có đủ nhân viên y 

tế phục vụ/100.000 dân (viết gọn là Tỷ lệ giường điều trị tích cực, thuộc nhóm 

khả năng đáp ứng). 

- Yêu cầu tỷ lệ giường ICU có đủ nhân viên y tế phục vụ trên địa bàn cấp 

tỉnh phải đạt tối thiểu 4/100.000 dân. 

- Tỷ lệ giường ICU = (Tổng số giường ICU có đủ nhân viên y tế phục vụ 

của địa bàn cấp tỉnh/ tổng dân số trong địa bàn cấp tỉnh) x 100.000. 
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- Chỉ số 3c được sử dụng để hiệu chỉnh mức độ đáp ứng trên địa bàn cấp 

xã trên địa bàn toàn tỉnh. Nếu chỉ số này không đạt mức tối thiểu (4/100.000) thì 

phải giảm mức độ đáp ứng của tuyến xã trên địa bàn của tỉnh này xuống một 

mức độ (trừ trường hợp đang ở khả năng thấp). 

3. Cách xác định cấp độ dịch 

Cấp độ đáp ứng dịch tại tuyến xã được xác định bằng cách tổng hợp từ kết 

quả về mức độ lây nhiễm và mức độ đáp ứng của địa bàn cấp xã, thực hiện theo 

3 bước sau: 

3.1. Bước 1: Xác định Mức độ lây nhiễm (4 mức) 

Mức độ lây nhiễm của một địa bàn cấp xã là mức độ cao nhất của 02 chỉ 

số (1a, 1b) của Tiêu chí 1 và được hiệu chỉnh của 02 chỉ số (2a, 2b) của Tiêu chí 

2 được liệt kê theo bảng dưới đây 

Bảng 1: Xác định mức độ lây nhiễm 

Các chỉ số đánh giá nguy cơ 

lây nhiễm 

Mức độ 

1 

Mức độ 

2 

Mức độ 

3 

Mức độ 

4 

Chỉ số 1a. Tỷ lệ ca mắc mới <90 90-<450 450-600 >600 

Chỉ số 1b. Tỷ lệ ca bệnh phải 

thở ô xy 
< 1 1 -<32 32 - 40 >40 

Sau đó kết hợp với chỉ số 2a và 2b; nếu một trong hai chỉ số hoặc cả hai 

chỉ số 2a, 2b không đạt mức tối thiểu (2a: tỷ lệ tiêm chủng đủ mũi đạt tối thiểu 

75%, 2b: tỷ lệ tiêm chủng đủ mũi ở người thuộc nhóm nguy cơ cao phải đạt tối 

thiểu 90%) thì phải nâng mức độ lây nhiễm lên một mức độ (trừ trường hợp 

đang ở mức độ 4) 

Ví dụ: Chỉ số 1a ở mức 1, chỉ số 1b ở mức 2 thì mức độ lây nhiễm phải 

chọn ở mức cao nhất là mức 2. Nếu chỉ số 2a, 2b không đạt mức độ tối thiểu thì 

phải nâng lên một mức độ là mức độ 3 

3.2. Bước 2: Xác định khả năng đáp ứng 

Khả năng đáp ứng của một địa phương (xã, phường, thị trấn) là khả năng 

thấp nhất của 02 chỉ số 3a, 3b của Tiêu chí 3 và được hiệu chỉnh của chỉ số 3c 

của Tiêu chí 3 được liệt kê theo bảng dưới đây: 

Bảng 2: Xác định khả năng đáp ứng của một địa phương 

Chỉ số đánh giá khả năng đáp ứng  
Khả năng 

cao 

Khả năng 

trung bình 

Khả năng 

thấp 

Chỉ số 3a. Tỷ lệ sẵn sàng quản lý, 

chăm sóc 
>500 200-500 <200 



6 

 

Chỉ số 3b. Tỷ lệ giường bệnh dành 

cho người bệnh COVID-19 còn trống 
>30 10-30 <10 

 

- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tỷ lệ giường ICU đạt tỷ lệ 

5/100.000 dân. Do vậy  không sử dụng chỉ số 3c để hiệu chỉnh mức độ đáp ứng 

trên địa bàn cấp xã. 

Ví dụ: chỉ số 3a ở khả năng cao, chỉ số 3b ở khả năng trung bình thì khả 

năng đáp ứng được xác định ở mức thấp nhất là mức trung bình. 

3.3. Bước 3: Xác định cấp độ dịch 

Cấp độ dịch được xác định dựa trên tổng hợp kết quả đánh giá Mức độ lây 

nhiễm (4 mức tại bước 1) và Khả năng đáp ứng (3 khả năng tại bước 2), sau đó 

có thể được hiệu chỉnh bởi chỉ số 1c của Tiêu chí 1, theo bảng 3 dưới đây: 

Bảng 3: Bảng tính cấp độ dịch 

                Mức độ lây nhiễm 

 

Khả năng đáp ứng  

Mức độ 1 Mức độ 2 Mức độ 3 Mức độ 4 

Cao Cấp 1 Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 

Trung bình Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 

Thấp Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 4 

Sau khi tính được cấp độ dịch ở địa bàn cấp xã theo bảng 3 cần sử dụng 

chỉ số 1c trong tiêu chí 1 (Tỷ lệ tử vong) để hiệu chỉnh và xác định cấp độ dịch. 

Nếu chỉ số 1c vượt ngưỡng 6/100.000 dân trên địa bàn cấp xã thì phải nâng cấp 

độ dịch lên một cấp độ (trừ trường hợp đang ở cấp độ 4). 

II. Thời gian và quy mô đánh giá 

1. Thời gian đánh giá 

- 07 ngày được tính từ Thứ 2 đến Chủ Nhật. 

- Công bố cấp độ dịch vào thứ 2 của tuần kế tiếp. 

2. Quy mô đánh giá: cấp xã/phường/thị trấn. 

II. Nhiệm vụ cụ thể 

1. Đề nghị UBND các huyện, thành phố 
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- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ hướng dẫn đánh giá cấp 

độ dịch trên địa bàn, Thứ Hai hàng tuần tự đánh giá cấp độ dịch và gửi về 

UBND các huyện, thành phố để tổng hợp.  

- UBND các huyện, thành phố tổng hợp công bố cấp độ dịch tại các xã, 

phường, thị trấn và gửi văn bản về Sở Y tế (thông qua Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật) trước 15h Thứ Hai hàng tuần để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế. 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Tổng hợp công bố cấp độ dịch của các huyện, thành phố và gửi về Sở Y tế 

trước 16h Thứ Hai hàng tuần. 

Sở Y tế đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp thực hiện. 

(Công văn này thay thế Công văn số 3168/SYT-NVY ngày 15/11/2021 của 

Sở Y tế, và gửi kèm Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế)./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/C); 

- TTYT các huyện, TP; 

- BVĐK huyện Kim Sơn, Nho Quan; 

- Lưu: VT, NVY. (L/) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Phương Hạnh 
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