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CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

(Cập nhật đến 15 giờ 30 ngày 16/06/2021) 

 

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: 177.419.454 người mắc, 3.838.641người 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 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. 

 2. Việt Nam: 11.304 người mắc trên 55 tỉnh, thành phố; 61 ca tử vong; 4.543 

ca bình phục. 

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

27/4/2021 đến nay là 8.261 trường hợp trên 41 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: 105 người. 

- Đang điều trị và cách ly sau điều trị tại TTYT huyện Long Điền: 33 người. 

+ Bệnh nhân đang điều trị: 22 người.  

+ Ca nghi ngờ đang cách ly: 1 người 

+ Bệnh nhân đang cách ly sau điều trị: 10 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: 13.454 người.  

- Hiện đang được cách ly, giám sát tại các cơ sở các ly tập trung: 1.551 trường hợp. 

- Tổng các cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh: 50 cơ sở với sức chứa 4.792 người 
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 + 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 1.408 2.876 

1 KTX Trường Trung cấp Y tế, Bà Rịa 140 87 (+1) 53 

2 Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh, Bà Rịa 108 78 30 

3 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 4, Bà Rịa 120 80 40 

4 Trường Cao đẳng Vabis, Phú Mỹ 400 267 133 

5 Sân Vận động thị xã Phú Mỹ 100 67 33 

6 Trường Tiểu học Thắng Tam, Vũng Tàu 350 258 (+1) 92 

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

8 Trung đoàn Minh Đạm, Long Điền 250 249 (+2) 1 

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 71 179 

12 
Trường Tiểu học Chu Văn An, Long Điền 

(Dự kiến đưa vào hoạt động 18/6/2021) 
230 0 230 

13 
Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc, Long Điền 

(Dự kiến đưa vào hoạt động 18/6/2021) 
220 0 220 

14 
KTX Trường Cao đẳng Dầu khí, Bà Rịa 

(Dự kiến đưa vào hoạt động 18/6/2021) 
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 508 143 365 

1 Khách sạn Hoa Phượng Đỏ 140 33 107 

2 Khách sạn Ngọc Hân 72 30 42 

3 Khách sạn Cao su 120 25 (-6) 95 

4 Khách sạn Minh Đạm 76 17 59 

5 Khách sạn Hà Sơn 100  38  62 

(+): 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: 6.582 người.  
- Hiện còn đang giám sát cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.306 người. 

4. Số trường hợp tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú: 
- Cộng dồn: 35.149 người.  
- Hiện còn theo dõi là: 6.575 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 đính kèm) 

 Báo cáo nhanh tình hình điều tra, truy vết các trường hợp liên quan đến ca 

dương tính ở Bình Dương (Cập nhật đến 11 giờ 30 ngày 16/6/2021) tại báo cáo số 

240/BC-SYT ngày 16/6/2021 của Sở Y tế (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 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. Trường hợp dịch bệnh COVID-19 

tại Việt Nam và tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu diễn biến phức tạp và lan rộng hơn theo 

từng cấp độ, cơ sở điều trị COVID-19 sẽ nâng lên 800 giường bệnh theo cấp độ. 

Trường lan rộng trong cộng đồng sẽ thành lập bệnh viện dã chiến với quy mô 400 

giường. 

3. Công tác xét nghiệm: 

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

đơn/ngày(chạy 03 ca). Nếu gộp 10, công suất có thể lên đến 10.500 mẫu gộp/ngày. 

Số lượng xét nghiệm tính đến ngày hết ngày 15/6/2021: 42.498 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 15/6/2021: 69.077 người. 

4. Công tác tiêm chủng: 

Đợt 1: Thực hiện Quyết định số 1469/QĐ-BYT ngày 06/03/2021 của Bộ Y tế 

ban hành về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19; Theo đó, trong đợt phân bổ vắc 

xin COVID-19 Vaccine AstraZeneca này (đợt 1), Trung tâm Y tế huyện Long Điền 

là bệnh viện điều trị COVID-19 được phân bổ 200 liều vắc xin phòng COVID-19. 

Số lượng nhân viên y tế được tiêm là 238 người.  

Đợt 2: theo Kế hoạch số 82/KH-SYT ngày 19/04/2021 về việc tiếp nhận, bảo 

quản và tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đợt 

2 năm 2021. (8.700 liều: Bộ Y tế cấp cho tỉnh 6.400 liều; Công an tỉnh được cấp 
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500 liều; Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh được cấp 1.800 liều). Kết quả: tiêm đạt 100% 

kế hoạch, an toàn, không phải điều tiết hoặc trả lại vắc xin.  

Trong quá trình triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 do AstraZeneca sản 

xuất, hệ thống giám sát tiêm chủng cả nước đã ghi nhận khoảng 33% các trường hợp 

phản ứng nhẹ thông thường như đau, đỏ tại chỗ tiêm, mệt mỏi, sốt nhẹ, đau đầu, 

buồn nôn. Riêng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã giám sát và ghi nhận 459 trường hợp 

trên 10.459 người được tiêm, chiếm 4,38%.Hiện tại đã có 203 người tiêm 02 mũi, 

10.256 người tiêm 01 mũi. 

Đợt 3: Theo kế hoạch phân bổ của Bộ Y tế đợt 3, ngành Y tế đã xây dựng Kế 

hoạch số 174/KH-KSBT ngày 8/6/2021, tiêm Vắc xin ngừa COVID-19 đợt 03 theo 

Quyết định 2499/QĐ-BYT ngày 20/5/2021 của Bộ Y tế. Thông tin cụ thể như sau: 

Số lượng phân bổ 18.880 liều: 17.000 ngành Y tế; 1.280 Biên phòng; 600 công 

an(Tương đương: 22.656 đối tượng được tiêm). 

Thời gian triển khai từ ngày 10/06/2021 đến ngày 31/07/2021. 

5. Hoạt động tại các Chốt kiểm dịch: 

Kết quả kiểm soát tại các chốt (trong ngày 15/6/2021): 

- Chốt 1 (kiểm tra xe máy), Quốc lộ 51: kiểm soát 1.327 lượt/ ngày. 

- Chốt 2 (Kiểm tra xe khách), Quốc lộ 51: kiểm soát 390 lượt/ ngày. 

- Chốt 3 (Kiểm tra xe tải), Quốc lộ 51: kiểm soát 245 lượt/ ngày. 

- Chốt 4, Quốc lộ 55: kiểm soát 431 lượt/ ngày. 

- Chốt 5, Quốc lộ 56: kiểm soát 322 lượt/ ngày. 

6. Tiếp tục Công tác tiếp đón công dân Việt Nam từ UAE về cách ly tại 

tỉnh; 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 

 - Lúc 16 giờ ngày 27/5/2021, cơ sở cách ly Trường Cao đẳng Quốc tế Vabis 

đã tiếp nhận các công dân Việt Nam từ UAE về. Tổng số 263 người (100 Nam, 163 

Nữ, trong đó có 1 trẻ em).  

- Tổng số các chuyên gia nhập cảnh vào tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để làm việc 

và cách ly tại tỉnh, cộng dồn: 3.875 chuyên gia. Hiện còn đang cách ly tập trung trên 

địa bàn tỉnh: 143 người. 

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

tỉnh, cộng dồn: 3.665 thuyền viên.Hiện còn đang cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh: 

165 người. 

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

- 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. 
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- 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.  

- 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).  

- Hoạt động Kế hoạch tiêm vắc xin: 

o Thực hiện tiêm phòng COVID-19 đợt 3 theo Kế hoạch 174/KH-KSBT 

ngày 8/6/2021. 

o Tham mưu tìm nguồn theo chỉ đạo của Tỉnh ủy tại văn bản  số 486-TB/TU 

ngày 07/06/2021 về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về đề xuất mua vắc-xin phòng 

Covid-19. 

- Có kế hoạch chuẩn bị trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm, nhân lực đáp ứng 

xét nghiệm theo chỉ định và theo nhu cầu. 

- Ngành Y tế triển khai phương án mở rộng cơ sở điều trị COVID-19. 

- 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 xây dựng các kịch bản ứng phó với các cấp độ dịch một cách 

chủ động theo phương châm 4 tại chỗ. 

- Tiếp tục hoàn thiện hoạt động của các cơ sở cách ly mới thành lập. 

- 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, hướng dẫn các quy định về các công tác giám 

sát phòng chống dịch theo diễn biến dịch. 

- Bổ sung hoàn chỉnh các cơ sở điều trị, bệnh viện dã chiến và xây dựng các 

kịch bản đáp ứng các tình huống. 

- Tiếp tục quan tâm đến các bệnh dịch khác như sốt xuất huyết, tay chân 

miệng,… 

  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) 



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 0 63 63 19 302 321 25 373 398 

2 TP Vũng Tàu 1 315 316 33 938 971 21 1,254 1,275 

3 Thị xã Phú Mỹ 0 95 95 0 569 569 0 68 68 

4 Huyện Châu Đức 6 293 299 41 584 625 325 3,159 3,484 

5 Huyện Đất Đỏ 0 70 70 0 123 123 0 50 50 

6 Huyện Xuyên Mộc 0 219 219 3 1,232 1,235 131 7,899 8,030 

7 Huyện Long Điền 2 108 110 1 109 110 0 5,399 5,399 

8 Huyện Côn Đảo 0 12 12 0 0 0 0 0 0 

Cộng trong ngày 9 1,175 1,184 97 3,857 3,954 502 18,202 18,704 
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