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Căn cứ tình hình diễn biến dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 

COVID-19 tỉnh báo cáo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, cụ 

thể như sau: 

I. Tình hình dịch COVID-19 trên Thế giới và Việt Nam 

 1. Thế giới: 181.190.692 người mắc, 3.925.285 người tử vong trên 222 quốc 

gia, vùng lãnh thổ. 

Đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, lây lan với trên diện rộng 

ở nhiều quốc gia với nhiều biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây 

lan nhanh, mạnh hơn trước tại nhiều quốc gia. Số lượng người mắc bệnh, số người 

chết vẫn tiếp tục gia tăng. Nhiều nước tái phóng tỏa vì biến chủng Delta. 

 2. Việt Nam: 15.401 người mắc trên 56 tỉnh, thành phố; 75 ca tử vong; 6.137 

ca bình phục. 

Làn sóng dịch đợt 4, Số mắc COVID-19 lây nhiễm trong nước từ ngày 

27/4/2021 đến nay là 12.071 trường hợp trên 50 tỉnh/thành phố, khả năng sẽ tiếp tục 

tăng trong những ngày tới. 

II. Tình hình dịch COVID-19 tại Bà Rịa-Vũng Tàu 

1. Số ca nhiễm xác định: 

* Cộng dồn: 138 người (Không có ca nhiễm phát hiện ngoài cộng đồng). 

- Đã khỏi bệnh và ra viện: 114 người. 

- Đang điều trị và cách ly sau điều trị tại TTYT huyện Long Điền: 24 người. 

+ Bệnh nhân đang điều trị: 16 người.  

+ Bệnh nhân đang cách ly sau điều trị: 8 người, sau khi hoàn thành điều trị 

đã được đưa ra khỏi khu điều trị và đang tiếp tục cách ly tại khu cách ly sau điều 

trị của Trung tâm Y tế huyện Long Điền. 

2. Số trường hợp cách ly tập trung được giám sát tại các cơ sở cách ly tập 

trung trên địa bàn tỉnh: Cộng dồn: 13.633 người.  

- Hiện đang được cách ly, giám sát tại các cơ sở các ly tập trung: 642 trường hợp. 
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- Tổng các cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh: 20 cơ sở với sức chứa 4.792 người 

 + Cơ sở cách ly theo QĐ 878/QĐ-BYT: 15 cơ sở với sức chứa 4.284 người. 

STT Cơ sở cách ly 
Sức chứa 

 

Đang 

cách ly 

Sức chứa 

còn lại 

Cơ sở cách ly theo QĐ 878/QĐ-BYT 4.284 476 3.808 

1 KTX Trường Trung cấp Y tế, Bà Rịa 140 34 106 

2 Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh, Bà Rịa 108 32 76 

3 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 4, Bà Rịa 120 4 (-7) 116 

4 Trường Cao đẳng Vabis, Phú Mỹ 400 41  359 

5 Sân Vận động thị xã Phú Mỹ 100 23  77 

6 Trường Tiểu học Thắng Tam, Vũng Tàu 350 37 (-6) 313 

7 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Vũng Tàu  176 0 176 

8 Trung đoàn Minh Đạm, Long Điền 250 13  237 

9 
Trường Tiểu học Trần Phú vàTiểu học Suối 

Rao, Châu Đức 
250 235 15 

10 Trường Tiểu học Nguyễn Hùng Mạnh, Đất Đỏ 140 0 140 

11 Trường Tiểu học Hồ Tràm, Xuyên Mộc 250 41  209 

12 Trường Tiểu học Chu Văn An, Long Điền 230 0 230 

13 Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc, Long Điền 220 0 220 

14 KTX Trường Cao đẳng Dầu khí, Bà Rịa 1.200 0 1200 

15 
Tiểu đoàn Bộ binh 2 và Đại đội Pháo binh 8 

(Côn Đảo) 
350 16 334 

 + Cơ sở cách ly tại các khách sạn: 5 khách sạn với sức chứa 508 người. 

STT Cơ sở cách ly Sức chứa Đang cách ly 
Sức chứa 

còn lại 

Cơ sở cách ly theo QĐ 1246/QĐ-BYT 508 166 342 

1 Khách sạn Hoa Phượng Đỏ 140 30 (-3) 110 

2 Khách sạn Ngọc Hân 72 35 (+5) 37 

3 Khách sạn Cao su 120 28 (+1) 92 

4 Khách sạn Minh Đạm 76 37  39 

5 Khách sạn Hà Sơn 100 36 (+1) 64 

(+): số lượng vào cách ly; (-): số lượng hoàn thành cách ly; 

3. Số trường hợp thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 

- Cộng dồn: 7.124 người.  

- Hiện còn đang giám sát cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.203 người. 

4. Số trường hợp tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú: 

- Cộng dồn: 37.349 người.  
- Hiện còn theo dõi là: 4.313 người. 
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III. Các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

1. Công tác truy vết các trường hợp liên quan ca bệnh xác địnhvà đi về 

từ vùng dịch kể từ đợt 4, ngày 27/4/2021 (phụ lục 1 đính kèm) 

Căn cứ vào thông báo của Bộ Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh 

thành, Hướng dẫn giám sát cập nhật hàng ngày, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh 

thông báo lại cho các Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và địa phương để 

khẩn trương tiến hành phối hợp truy vết. 

Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các 

huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục truy vết, giám sát, cách ly 

các trường hợp khác theo các thông báo khẩn và các hướng dẫn. 

2. Công tác xét nghiệm: 

Hiện ngành Y tế có hệ thống xét nghiệm RT-PCR với công suất 1050 mẫu 

đơn/ngày. Nếu gộp 10, công suất có thể lên đến 10.500 mẫu gộp/ngày. 

Năng lực lấy mẫu xét nghiệm trong đất liền: 100.000 mẫu/ngày, riêng Côn Đảo: 

10.000 mẫu/ ngày. 

Sinh phẩm xét nghiệm RT-PCR hiện còn 7.000 mẫu. Trong trường hợp có ca 

bệnh cộng đồng, sẽ sử dụng kỹ thuật xét nghiệm gộp mẫu xét nghiệm. Lượng sinh 

phẩm có thể xét nghiệm cho 70.000 mẫu. Đảm bảo cơ số phục vụ cho các cơ sở 

điều trị và cộng đồng. Hiện đang tiếp tục các thủ tục mua sắm thêm 30.000 sinh 

phẩm. 

Bên cạnh đó, ngành đang sử dụng test nhanh kháng nguyên để xét nghiệm sàng 

lọc virus SARS-CoV-2. Hiện có 100.000 test, đang tiếp tục các thủ tục mua sắm 

thêm 200.000 test. 

Số lượng xét nghiệm tính đến ngày hết ngày 27/6/2021: 44.398 mẫu. 

Số lượng xét nghiệm có kết quả dương tính: 144 mẫu (chiếm 3,39%). 

Số người được xét nghiệm tính đến ngày hết ngày 27/6/2021: 69.677 người. 

3. Công tác tiêm Vắc xin phòng ngừa COVID-19: 

Tổng số liều được cấp cả 03 đợt: 27.700 liều, tương đương với 33.353 người 

được tiêm, đã tiêm 33.353 người, chiếm 100%. (trong đó có 283 người tiêm mũi 2 

và 32.787 người tiêm mũi 1). Cụ thể như sau: 

Đợt 1: số lượng Vắc xin được cấp 200 liều. Số người đã tiêm là 238 người.  

Đợt 2: số lượng Vắc xin được cấp 8.700 liều. Số người đã tiêm là 10.459 người 

(trong đó có 203 người tiêm mũi 2 và 10.256 người tiêm mũi 1). 

Đợt 3: số lượng Vắc xin được cấp 18.880 liều (Tương đương: 22.656 đối tượng 

được tiêm). Thời gian triển khai từ ngày 10/06/2021 đến ngày 26/06/2021. 

Tính đến ngày 26/6/2021, đã tiêm được 22.656 người, chiếm 100%. (trong đó 

có 80 người tiêm mũi 2 và 22.576 người tiêm mũi 1). 
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* Công tác đăng ký mua Vắc xin: UBND tỉnh đã có văn bản số 7147/UBND-

VP ngày 18/6, gửi Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng ban 

chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 đăng ký mua 1,5 triệu liều từ 

nguồn nhập khẩu Vắc xin của Bộ Y tế và Công ty Vắc xin Việt Nam (VNVC).  

Dân số tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tính đến ngày 01.01.2021: 1.198.606 người. 

Trong đó, trên 18 tuổi là: 899.837 người. 

Mục tiêu của Chương trình COVAX Facility, các tỉnh, thành sẽ được phân 

bổ để đảm bảo 20% dân số, tương đương với 240.000 người. 

Số người cần tiêm Vắc xin dự kiến còn lại: 659.837 người. 

* Chủ động sẵn sàng triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19, 

Ngành Y tế đang xây dựng kế hoạch triển khai và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về 

cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, tiếp nhận tập huấn và tổ chức tập huấn cho 

tuyến dưới…. để sẵn sàng triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 tại 

tất cả các cấp, các cơ sở trong và ngoài ngành y tế khi cần thiết trong thời gian tới. 

4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch: 

- Thực hiện khai báo y tế bằng QR-Code thông qua các ứng dụng “Bluezone”, 

“Ncovi”, Zalo,…trên các điện thoại thông minh. 

- Truy vết các trường hợp tiếp xúc gần bằng hệ thống truy vết của Bluezone 

qua địa chỉ http://cdc.bluezone.gov.vn . Cục công nghệ thông tin, Bộ Y tế đã cấp tài 

khoản cho Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh để tiến hành truy vết khi 

cần thiết. Do đó, việc tăng cường cài đặt ứng dụng Bluezone trên các thiết bị di động 

thông minh là rất cần thiết. 

- Đánh giá mức độ an toàn COVID-19 các trường học, bệnh viện, khách sạn,… 

thông qua ứng dụng “An toàn COVID-19”. 

- Đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, khu công 

nghiệp thông qua hệ thống http://kcnvietnam.vn của Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội. 

5. Các kịch bản đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trong các tình 

huống dịch lây lan trên địa bàn tỉnh: 

 Sở Y tế, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo PCD COVID-19 tỉnh, đã tham mưu 

Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 tỉnh ban hành Kế hoạch 17/KH-BCĐ ngày 14/02/2020 

về phòng chống, ứng phó dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Vi 

rút Corona (SARS-CoV-2) gây ra trên địa bàn tỉnh với 04 cấp độ, cụ thể như sau: 

- Cấp độ 1: Chưa có trường hợp bệnh tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (nhưng đã có 

trường hợp bệnh xâm nhập Việt Nam). 

- Cấp độ 2: Dịch bệnh có lây nhiễm thứ phát trong tỉnh. 

- Cấp độ 3: Dịch bệnh lây lan trên 05 trường hợp mắc trong tỉnh. 

- Cấp độ 4: Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng. 

 

https://vietnamnet.vn/vn/covid-19/
http://cdc.bluezone.gov.vn/
http://kcnvietnam.vn/
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6. Công tác điều trị: 

 - Đã phối hợp với Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM xây dựng kế hoạch triển 

khai cơ sở điều trị để sẵn sàng đón người bệnh nhập cảnh bằng đường thủy theo 

Thông báo số 131/TB-VPCP ngày 28/5/2021 của Văn phòng Chính phủ. 

 - Đã thành lập Bệnh viện điều trị COVID-19 trên cơ sở TTYT huyện Long 

Điền, quy mô 100 giường bệnh, chuyên điều trị bệnh COVID-19 theo Quyết định số 

2208/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai Bệnh viện điều 

trị COVID-19 trên cơ sở sử dụng Trung tâm Y tế huyện Long Điền. 

 - Sở Y tế đã xây dựng Kế hoạch số 99/KH-SYT ngày 13/05/2021 của Sở Y tế 

về thành lập thêm các cơ sở điều trị COVID-19 và Bệnh viện Dã chiến.  

 + Đáp ứng chống dịch COVID-19 cấp độ 1 (đã có ca xác định mắc COVID-19 

tại tỉnh, tuy nhiên chưa có ca xác định mắc COVID-19 trong cộng đồng): thành lập 

3 cơ sở bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 với quy mô tổng số 240 giường 

bệnh, trong đó khu vực điều trị người bệnh nặng 10 giường; 

 + Đáp ứng chống dịch COVID-19 cấp độ 2 (có ít nhất 01 ca xác định mắc 

COVID-19 trong cộng đồng): thành lập thêm các cơ sở của bệnh viện điều trị người 

bệnh COVID-19 với quy mô lên tới 500 giường bệnh, trong đó khu vực điều trị 

người bệnh nặng 20 giường; 

 + Đáp ứng chống dịch COVID-19 cấp độ 3 (có từ 5 ca xác định mắc COVID-

19 trong cộng đồng): thành lập thêm bệnh viện điều trị COVID-19 quy mô 300 

giường bệnh, nâng tổng số giường bệnh điều trị người bệnh COVID-19 trong tỉnh 

lên 800 giường, trong đó khu vực điều trị người bệnh nặng 30 giường; 

 + Đáp ứng chống dịch COVID-19 cấp độ 4 (dịch bệnh lây lan rộng trong cộng 

đồng, có từ 50 ca xác định mắc COVID-19 trong cộng đồng): thành lập thêm bệnh 

viện dã chiến điều trị COVID-19 400 giường bệnh, nâng tổng số giường bệnh điều 

trị người bệnh COVID-19 trong tỉnh lên 1.200 giường, trong đó khu vực điều trị 

người bệnh nặng 50 giường. (Phụ lục 2 đính kèm). 

7. Hoạt động tại các Chốt kiểm dịch: 

Kết quả kiểm soát tại các chốt (trong ngày 27/6/2021): 

- Chốt 1 (kiểm tra xe máy), Quốc lộ 51: kiểm soát 1.427 lượt/ ngày. 

- Chốt 2 (Kiểm tra xe khách), Quốc lộ 51: kiểm soát 320 lượt/ ngày. 

- Chốt 3 (Kiểm tra xe tải), Quốc lộ 51: kiểm soát 375 lượt/ ngày. 

- Chốt 4, Quốc lộ 55: kiểm soát 314 lượt/ ngày. 

- Chốt 5, Quốc lộ 56: kiểm soát 412 lượt/ ngày. 

 Hoạt động tại các chốt được thực hiện theo hướng dẫn tại phụ lục 3. 

8. Công tác phòng chống dịch tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất : 

 Tổng sống lượng công nhân, người lao động trong toàn tỉnh là 315.418 người 

trên 18.270 cơ sở sản xuất, công ty, doanh nghiệp. 
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- Trong các khu công nghiệp: 

+ Tính đến hết ngày 24/6/2021, trên địa bàn tỉnh hiện có 13/15 khu công 

nghiệp đang hoạt động với 64.418 người lao động (trong đó có 1.590 lao động người 

nước ngoài; 1.400 người lao động ngoài tỉnh trên 60 công ty, doanh nghiệp) làm 

việc tại 370 doanh nghiệp. 

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp ngoài các khu công nghiệp: 

+ Tính đến hết ngày 24/6/2021, tỉnh có 17.900 cơ sở sản xuất, doanh nghiệp 

đang hoạt động với 251.000 người lao động (trong đó có 1.600 lao động ngoài tỉnh 

trên 18 công ty, doanh nghiệp). 

+ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh, Ban Quản lý các khu công 

nghiệp đã phối hợp với ngành Y tế và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra công 

tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn tỉnh. Hầu 

hết các doanh nghiệp đều tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-

19 tại nơi làm việc, ký túc xá cho người lao động. 

Hiện tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã triển khai thực hiện 

Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/06/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành 

“Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 

tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp”1. 

9. Tiếp tục Công tác tiếp đón công dân Việt Nam; hỗ trợ cho người nước 

ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý 

doanh nghiệp nhập cảnh vào Việt Nam, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm việc; hỗ 

trợ trao đổi thuyền viên 

- Tổng số đợt tiếp nhận công dân Việt Nam: 17 đợt với 4.757 người, trong đó 

có 61 trường hợp dương tính. 

- Tổng số chuyên gia nhập cảnh vào tỉnh để làm việc và cách ly tại tỉnh, cộng 

dồn: 3.970 chuyên gia. Hiện còn đang cách ly tập trung: 166 người. 

 - Tổng số thuyền viên nhập cảnh, thực hiện thay đổi thuyền viên và cách ly tại 

tỉnh, cộng dồn: 3.866 thuyền viên. Hiện còn đang cách ly tập trung: 66 người. 

IV.PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Bối cảnh và Dự báo 

- Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn 

biến phức tạp, lây lan với trên diện rộng ở nhiều quốc gia trên thế giới với nhiều biến 

chủng mới của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây lan nhanh, mạnh hơn trước tại 

nhiều quốc gia. Số lượng người mắc bệnh, số người chết vẫn tiếp tục gia tăng. Nhiều 

nước tái phóng tỏa vì biến chủng Delta. 

 

 
1 BCĐ triển khai tại văn bản số 2845/BCĐ-YT ngày 11/6/2021. 
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- Số mắc COVID-19 lây nhiễm trong nước từ ngày 27/04/2021 đến nay là 

12.071 trường hợp trên 50 tỉnh/thành phố, khả năng sẽ tiếp tục tăng trong ngày tới. 

- Hiện tại, các tỉnh lân cận đã có dịch trong cộng đồng như TP.Hồ Chí Minh, 

Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận….. 

- Nguy cơ dịch bệnh vẫn thường trực, nhất là từ người nhập cảnh nhưng không 

chấp hành nghiêm quy định về cách ly, giám sát y tế, từ người nhập cảnh trái phép, 

nguồn bệnh từ các đợt dịch trước nhưng chưa được phát hiện…; 

- Đợt dịch này Bộ Y tế nhận định Vi rút đa biến chủng, đa nguồn lây nên 

bất cứ lứa tuổi nào cũng có thể mắc, bất cứ địa phương nào cũng có nguy cơ dịch có 

thể bùng phát, với mức độ lây lan rất nhanh và tỷ lệ bệnh nhân nặng tăng… 

- Vẫn còn một bộ phận người dân còn chủ quan, lơ là, chưa chấp hành nghiêm 

các biện pháp phòng chống dịch bệnh. 

Nhận định nguy cơ dịch bệnh COVID-19 tại Bà Rịa-Vũng Tàu: 

- Tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của Tổ quốc, do đó nhu 

cầu người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà 

quản lý doanh nghiệp nhập cảnh vào và làm việc tại tỉnh rất cao. 

- Tỉnh có thế mạnh về lĩnh vực cảng biển, là trung tâm cảng biển chính của 

khu vực Đông Nam bộ. Do đó, tàu thuyền ra vào thường xuyên để trao đổi hàng hóa; 

đồng thời có hoạt động thay đổi thuyền viên trên các chuyến tàu nhập cảnh. Theo 

quy định, các thuỷ thủ này phải được cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly tập trung. 

- Tỉnh có nhiều khu công nghiệp tập trung với số lượng lớn công nhân. 

- Nguy cơ các đối tượng nhập cảnh trái phép đường biển rất cao. 

- Bà Rịa – Vũng Tàu cũng là địa phương trọng điểm về du lịch. 

Tất cả các yếu tố trên cho thấy nguy cơ dịch xâm nhập vào Bà Rịa – Vũng 

Tàu là rất lớn. Vì vậy, càng đòi hỏi công tác phòng, chống dịch trong thời gian 

tới phải quyết liệt hơn, chủ động hơn, tích cực hơn, với phương châm “Phòng ngừa 

tích cực, phát hiện sớm, truy vết nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh 

chóng ổn định tình hình”. 

 2. Công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới: Quyết liệt, 

bình tĩnh, linh hoạt, sáng tạo, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc” 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm văn bản số 6006/UBND-VP ngày 31/5/2021 của 

UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp giám sát, phòng chống dịch COVID-

19 trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

theo Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về 

việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 



8 
 

 
 

- Triển khai truy vết nhanh, triệt để, giám sát chặt chẽ theo các Thông báo 

khẩn của Bộ Y tế và các thông báo của các địa phương.  

- Tăng cường triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone, NCOVI và quét mã QR-

Code trong phòng, chống dịch Covid-19 

- Triển khai giám sát nghiêm các trường hợp từ địa phương khác về tỉnh theo 

các Hướng dẫn giám sát, cách ly, chỉ định xét nghiệm đối với người từ địa phương 

khác về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cập nhật thường xuyên).  

- Chuẩn bị các nguồn lực cho chiến dịch tiêm vắc xin diện rộng trong thời gian 

tới. Đồng thời tham mưu tìm nguồn, đề xuất mua Vắc xin phòng COVID-19. 

- Chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm, nhân lực đáp ứng xét 

nghiệm theo chỉ định và theo nhu cầu. 

- Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, 

khu công nghiệp. 

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố và 

cơ quan, đơn vị phải chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực ứng phó với các cấp độ dịch 

một cách chủ động theo phương châm 4 tại chỗ. 

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện vào tỉnh tại các chốt. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch 

COVID-19 trên toàn tỉnh. 

- Ngành Y tế tiếp tục cập nhật, dự báo tình hình; phối hợp với các ngành, đơn 

vị, địa phương triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 

trên địa bàn tỉnh. 

  Trên đây là báo cáo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

Sở Y tế sẽ tiếp tục cập nhật và báo cáo kịp thời./. 

 

Nơi nhận: 

- BCĐ QG PCD COVID-19 (báo cáo); 

- Bộ Y tế (báo cáo); 

- TTr. Tỉnh ủy (báo cáo); 

- TTr. HĐND tỉnh (báo cáo); 

- TTr. UBND tỉnh (báo cáo); 

- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 

- BCĐ PCD COVID-19 ngành Y tế; 

- Các PGĐ SYT (để biết); 

- CDC; Website; 

- Lưu: VT, NV. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Phạm Minh An 

(Giám đốc Sở Y tế) 

 

 

 

 



Phụ lục 1: Bảng tổng hợp các trường hợp đang được cách ly giám sát  

liên quan ca bệnh xác định và đi về từ vùng dịch theo địa bàn  

TT Huyện/Thành phố 

Cách ly tập trung Cách ly tại nhà Tự theo dõi sức khỏe 

Mới trong 

ngày 
Cũ Cộng dồn 

Mới trong 

ngày 
Cũ Cộng dồn 

Mới trong 

ngày 
Cũ Cộng dồn 

1 TP Bà Rịa 2 66 68 2 343 345 0 411 411 

2 TP Vũng Tàu 0 330 330 1 1,052 1,053 0 1,358 1,358 

3 Thị xã Phú Mỹ 2 96 98 16 744 760 0 70 70 

4 Huyện Châu Đức 0 286 286 22 1,307 1,329 0 3,484 3,484 

5 Huyện Đất Đỏ 0 71 71 22 164 186 0 150 150 

6 Huyện Xuyên Mộc 9 208 217 0 1,251 1,251 0 7,902 7,902 

7 Huyện Long Điền 0 112 112 5 155 160 97 6,363 6,460 

8 Huyện Côn Đảo 0 12 12 0 0 0 0 0 0 

Cộng trong ngày 13 1,181 1,194 68 5,016 5,084 97 19,738 19,835 
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Phụ lục 2: Quy mô bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 tương ứng các cấp độ đáp ứng chống dịch COVID-19 

 

Cấp độ 1: 240 giường bệnh 

Cơ sở  Hiện hữu Số  

giường bệnh 

Giường bệnh 

nặng 

Giường bệnh trung 

bình, nhẹ 

Khỏi bệnh,  

chờ ra viện 

Số lượng 

Nhân sự 

Cơ sở 1 Trung tâm Y tế Long Điền 60  10  50 GB (1)  66 

Cơ sở 2 Bệnh viện Y học cổ truyền 140   46 GB (1) và 

48 GB (2) 

46  60 

Cơ sở 3 Khoa Nội - Trung tâm Y tế Đất Đỏ 40    40  4 

Cộng 240  10  144  86   

  

Cấp độ 2: 500 giường bệnh 

Cơ sở  Hiện hữu Số  

giường bệnh 

Giường bệnh 

nặng 

Giường bệnh 

trung bình, nhẹ 

Khỏi bệnh,  

chờ ra viện 

Số lượng 

Nhân sự 

Cơ sở 1 Trung tâm Y tế Long Điền 100  20  80 GB (1)  84 

Cơ sở 2 Bệnh viện Y học cổ truyền 140   46 GB (1) và 

48 GB (2) 

46   

Cơ sở 3 Trung tâm Y tế Đất Đỏ 140   100 GB (1) 40  61 

Cơ sở 4 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 4 

(Trung tâm phòng chống HIV/AIDS cũ) 

120   80 GB (2) 40  61 

Cộng 500  20  354  126   

 

Cấp độ 3: 800 giường bệnh 

Cơ sở  Hiện hữu Số  

giường 

bệnh 

Giường bệnh 

nặng 

Giường bệnh trung 

bình, nhẹ 

Khỏi bệnh, 

 chờ ra viện 

Số lượng 

Nhân sự 

Cơ sở 1 Trung tâm Y tế Long Điền 100  30  70 GB (1)  81 

Cơ sở 2 Bệnh viện Y học cổ truyền 140   46 GB (1) và 

48 GB (2) 

46   
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Cơ sở 3 Trung tâm Y tế Đất Đỏ 140   100 GB (1) 40   

Cơ sở 4 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 4 

(Trung tâm phòng chống HIV/AIDS 

cũ) 

120   80 GB (2) 40   

Cơ sở 5 Trường Trung cấp Y tế,  

hoặc Bệnh viện Phạm Hữu Chí 

300   200 GB (3) 100  75 

Cộng 800  30  544  226   

 

Cấp độ 4: 1.200 giường bệnh 

Cơ sở  Hiện hữu Số  

giường bệnh 

Giường bệnh 

nặng 

Giường bệnh trung 

bình, nhẹ 

Khỏi bệnh,  

chờ ra viện 

Số lượng 

Nhân sự 

Cơ sở 1 Trung tâm Y tế Long Điền 100  50  50 GB (1)  93 

Cơ sở 2 Bệnh viện Y học cổ truyền 140   46 GB (1) và 

48 GB (2) 

46   

Cơ sở 3 Trung tâm Y tế Đất Đỏ 140   100 GB (1) 40   

Cơ sở 4 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 4 

(Trung tâm phòng chống HIV/AIDS 

cũ) 

120   80 GB (2) 40   

Cơ sở 5 Trường Trung cấp Y tế,  

hoặc Bệnh viện Phạm Hữu Chí 

300   200 GB (3) 100   

Bệnh viện  

dã chiến 

Nhà thi đấu đa năng  

thành phố Bà Rịa 

400  200 GB (3) 200  80 

Cộng 1.200  50  724  426   

 

(1) Điều trị người bệnh xác định mắc COVID-19 (xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2) 

(2) Điều trị người bệnh nghi ngờ mắc COVID-19 (xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2) 

(3) Điều trị người bệnh xác định mắc COVID-19 không triệu chứng 



Phụ lục 3: Hướng dẫn công tác phòng chống dịch tại các Chốt/Tổ kiểm tra liên 

ngành trên các trục lộ giao thông ra/vào tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu 

1. An toàn trong phòng chống dịch: Công chức, viên chức và người lao động khi 

tham gia trực Chốt/Tổ phải mặc bộ trang phục phòng chống dịch COVID cấp độ 2 theo 

quy định. 

2. Công tác phối hợp và xử lý tình huống tại Chốt/ Tổ kiểm soát: 

- Các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại Chốt/Tổ cần phối hợp chặt chẽ với nhau 

để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

- Trung tâm y tế tại các địa bàn có bố trí Chốt/Tổ kiểm dịch, hàng ngày cập nhật 

thông tin vùng dịch theo Hướng dẫn giám sát, cách ly, chỉ định xét nghiệm đối với người 

từ địa phương khác về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và những địa điểm trong các thông báo khẩn, 

cung cấp cho các Chốt/Tổ để nắm bắt kịp thời; cung cấp số điện thoại cần liên hệ khi có 

tình huống phát hiện ca nghi nhiễm hoặc vấn đề y tế phát sinh trong ca/kíp trực (Dán tại 

các Chốt/Tổ). 

- Sau khi dừng phương tiện, đề nghị các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt điều 

phối, yêu cầu người trên phương tiện xếp hàng xuống lần lượt để khai báo y tế, không 

chen lấn, đảm bảo giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 2 mét. 

- Đối với các trường hợp từ các địa phương có dịch về địa bàn tỉnh bắt buộc khai 

báo Y tế trung thực, chi tiết tại các Chốt để điều tra dịch tễ. 

- Trong trường hợp người dân đi từ các địa điểm theo các thông báo Khẩn và hướng 

dẫn giám sát cập nhật, có chỉ định cách ly tập trung, thực hiện hướng dẫn sau: 

+ Đề nghị liên hệ ngay với Trung tâm Y tế tại địa phương để chuẩn bị xe đưa các 

trường hợp này về cách ly tập trung. 

+ Tiến hành phun khử khuẩn phương tiện.  

- Trong trường hợp người dân đi từ các địa điểm theo các thông báo Khẩn và hướng 

dẫn giám sát cập nhật, có chỉ định cách ly tại nhà, bắt buộc khai báo Y tế trung thực, chi 

tiết cụ thể, cho phép các trường hợp này đi về và thực hiện thông báo ngay với địa phương 

nơi ở để địa phương biết và thực hiện giám sát theo quy định. 

- Đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa: triển khai theo văn 

bản số 2870/BCĐ-YT ngày 13/6/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 về 

việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa.  

- Trong mọi trường hợp, người đi từ địa phương khác về tỉnh không tuân thủ 

thực hiện nghiêm việc khai báo y tế (bao gồm việc khai báo không cụ thể địa điểm đi và 

địa điểm đến tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; yêu cầu địa điểm cả nơi đi và đến cần phải chi 

tiết, cụ thể đến số nhà/thôn/xóm/ấp/tổ phường/xã quận/huyện/TP) và không tuân thủ các 

quy định, hướng dẫn về PCD: Đề nghị người và phương tiện quay đầu, không cho 

người và phương tiện vào tỉnh. 

Trong quá trình tham gia trực tại các Chốt/Tổ kiểm tra liên ngành, nếu có vấn đề 

khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị liên hệ số đường dây nóng: 0962.51.55.77 để 

xem xét, giải quyết kịp thời. 
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