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  UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 
 

Số:             /BC-SYT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng     năm 2020 

 

BÁO CÁO 

CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

(Cập nhật đến 16 giờ ngày 10/08/2020) 

 
 

Căn cứ tình hình diễn biến dịch COVID-19, Sở Y tế, cơ quan thường trực 

phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, báo cáo công tác công tác phòng chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh như sau: 

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

1. Thế giới: 20.037.160 người mắc; 734.186  người tử vong. 

2. Việt Nam: 841 người mắc trên 39 tỉnh, thành phố; 13 ca tử vong; 395 

người bình phục. Đã phát hiện ca mắc COVID-19 mới ngoài cộng đồng.  

Nhận định tình hình: Tình hình dịch bệnh trên thế giới đang ở một giai 

đoạn mới, diễn biến phức tạp và “Nguy hiểm”. Đã có nguy cơ bùng phát dịch trở 

lại trong cộng đồng. 

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

1. Số ca nhiễm xác định: 

- Cộng dồn: 37 người 

- Mới trong ngày: 00 người. 

- Bệnh nhân đã khỏi bệnh và ra viện: 22 người, trong đó có 07 người Việt 

nam về từ Cô-ét; 01 thuyền viên; 14 chuyên gia Nga điều trị tại bệnh viện Bà Rịa 

xuất viện và tiếp tục cách ly theo dõi tại khách sạn Palace). 

- Hiện còn 15 bệnh nhân đang điều trị:  

+ Bệnh viện Bà Rịa: đang được điều trị 05 bệnh nhân. Trong đó có 04 

người Nga và 01 người Việt Nam về từ Cô-ét về. Các bệnh nhân này đang bình 

thường, một số trường hợp có triệu chứng sốt ho. Tất cả các trường hợp nhiễm 

COVID-19 điều nhập cảnh từ nước ngoài về thực hiện cách ly tại tỉnh. 

+ Trung tâm Y tế huyện Long Điền (Bệnh viện điều trị COVID-19): 

đang được điều trị 10 bệnh nhân (thuyền viên). Các bệnh nhân này đang bình 

thường, một số trường hợp có triệu chứng sốt ho. 
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2. Số ca nghi nhiễm (ca có tiếp xúc và có triệu chứng nghi ngờ): 

- Cộng dồn: 34 người. 

- Mới trong ngày: 00 người. 

3. Số ca F1 (các ca có tiếp xúc với các trường hợp nhiễm): 

- Cộng dồn: 05 người (03 có tiếp xúc với các trường hợp ở Đà Nẵng, đã 

hoàn thành cách ly và 02 ca tiếp xúc với các ca thuyền viên dương tính). 

- Mới trong ngày: 00 người. 

- 03 có tiếp xúc với các trường hợp ở Đà Nẵng,đã hoàn thành cách ly. 

- Hiện đang giám sát 02 người (thuyền viên), đang cách ly tập trung tại cơ 

sở cách ly tập trung Ban BVSKCB). 

4. Số ca F2 (các trường hợp tiếp xúc với trường hợp tiếp xúc gần với ca 

bệnh xác định): 

- Cộng dồn: 311 người . 

- Mới trong ngày: 00 người. 

+ Huyện Long Điền: 11 trường hợp; 

+ Bệnh viện Lê Lợi: 273 trường hợp (40 trường hợp NVYT và 233 

trường hợp khác). 

+ Huyện Côn Đảo: 27 trường hợp; 

- Hiện đang cách ly và tự theo dõi sức khỏe tại nhà. 

5. Số trường hợp cách ly y tế tập trung được giám sát tại các cơ sở cách ly 

tập trung không thu phí và có thu phí trên địa bàn tỉnh: 

- Cộng dồn: 2.260 người. 

- Mới trong ngày: 00 người. 

- Đã hoàn thành cách ly: 1.720 trường hợp. 

- Hiện đang được cách ly, giám sát: 540 trường hợp. 

6. Các cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh: 07 cơ sở với sức chứa 1.330 người. 

❖ 04 Cơ sở cách ly không thu phí (445 người/ sức chứa là 1.058 người) 

 + 81 người cách ly tại KTX Trường Trung cấp Y tế (sức chứa 150 người); 

 + 00 người cách ly tại Trường Cao đẳng VABIS, Phú Mỹ (sức chứa 400 

người); (01 người cách ly tại Trường Cao đẳng VABIS, Phú Mỹ đã được chuyển 

qua cách ly tại Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ) 
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 + 35 người cách ly tại Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy (sức chứa 108 

người). 

 + 01 người cách ly tại Trung tâm Y tế Quân dân Y huyện Côn Đảo. 

 + 327 người cách ly tại cơ sở Trung Đoàn Minh Đạm (sức chứa 400 

người) 

❖ 03 Cơ sở cách ly có thu phí (96 người/ sức chứa là 272 người) 

 + 20 người cách ly tại khách sạn Cap Saint Jacques - TP Vũng Tàu (sức 

chứa 100 người); 

 + 13 người cách ly tại khách sạn Hoa Phượng Đỏ (sức chứa 100 người); 

 + 63 người cách ly tại Khách sạn Ngọc Hân (sức chứa 72 người). 

7. Số xét nghiệm: 

- Số mẫu xét nghiệm: 5.927 mẫu 

- Số người được thực hiện xét nghiệm: 2.997 người. 

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

- Cộng dồn: 1.324 người 

- Mới trong ngày: 00 người 

- Đã qua 14 ngày cách ly: 1.054 người 

- Hiện còn đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 270 người, trong đó có 239 

người các trường hợp này về các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm trong các thông 

báo khẩn của Bộ Y tế. Cụ thể như sau: 

+ Huyện Châu Đức: 13 người; 

+ Huyện Côn Đảo: 01 người; 

+ Huyện Long Điền: 04 người; 

+ Huyện Đất Đỏ: 00 người; 

+ Huyện Xuyên Mộc: 14 người; 

+ TX Phú Mỹ: 49 người; 

+ TP Vũng Tàu: 140 người; 

+ TP Bà Rịa: 18 người. 

 Tất cả các trường hợp đều có sức khỏe bình thường.  

 Đã thực hiện xét nghiệm 239/239 trường hợp về các địa điểm có nguy cơ 

lây nhiễm trong các thông báo khẩn của Bộ Y tế, tất cả kết quả âm tính.  

9. Số trường hợp tự theo dõi sức khỏe (các trường hợp đi về từ thành phố Đà 

Nẵng từ ngày 01/7/2020 đến nay và các địa điểm theo các thông báo khẩn của Bộ 

Y tế): 3.198 người. 

+ Huyện Châu Đức: 340 người; 

+ Huyện Côn Đảo: 32 người; 

+ Huyện Xuyên Mộc: 467 người; 

+ TX Phú Mỹ: 493 người; 
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+ Huyện Long Điền: 257 người; 

+ Huyện Đất Đỏ: 97 người; 

+ TP Vũng Tàu: 1.271 người; 

+ TP Bà Rịa: 241 người. 

Hiện các đối tượng này đã được tư vấn hỗ trợ; hướng dẫn việc thực hiện tự 

theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà; hướng dẫn Khai báo y tế trực tuyến và thường 

xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ. Tất cả sức khỏe ổn định. 

10. Số tàu và thuyền viên, khách được kiểm dịch (cập nhật đến hết ngày 

09/08/2020): 

 - Số tàu nhập cảnh là 1.438 tàu; Số tàu xuất cảnh là 1.333 tàu; 

 - Tổng số thuyền viên nhập cảnh là 31.372, xuất cảnh là 29.575 người; 

 - Về hoạt động thay đổi thuyền viên: Có 556 thuyền viên/ 92 tàu đã được 

cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly không thu phí của tỉnh.  

 - Tính từ ngày 20/3/2020 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương, 

Tỉnh đã kiểm dịch 100% thuyền viên nhập cảnh. Có 29 trường hợp thuyền viên 

có dấu hiệu sốt, ho, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính. 

III. Tham mưu triển khai các văn bản của Chính phủ, Bộ ngành trong tình 

hình mới 

a) Tham mưu UBND tỉnh triển khai các văn bản của Chính Phủ (03 văn bản): 

- Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020, kết luận của Thủ tướng 

Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, 

chống dịch COVID-191. 

- Thông báo số 257/TB-VPCP ngày 27/7/2020, kết luận của Thủ tướng 

Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, 

chống dịch COVID-192. 

- Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 03/8/2020, kết luận của Thủ tướng 

Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về 

phòng, chống dịch COVID-19. 

b) Triển khai các văn bản của Ban Chỉ đạo Quốc gia COVID-19 (03 văn bản): 

- Văn bản số 3961/CV-BCĐ ngày 25/7/2020, tăng cường công tác phòng 

chống dịch COVID-193. 

- Văn bản số 3949/CV-BCĐ ngày 24/7/2020, tăng cường đảm bảo PCD 

COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc4. 

 
1 Tham mưu UBND tỉnh có văn bản số 499/TB-UBND ngày 28/7/2020. 
2 Tham mưu UBND tỉnh triển khai tại Văn bản số 7825/UBND-VP ngày 30/07/2020 
3 Sở Y tế triển khai tại Văn bản số 2257/SYT-NV ngày 28/07/2020. 
4 Sở Y tế triển khai tại Văn bản số 2245/SYT-NV ngày 28/07/2020. 
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- Văn bản số 1158/CĐ-BCĐQG ngày 27/07/2020, về việc khẩn trương đẩy 

mạnh các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh5. 

c) Triển khai các văn bản của Bộ Y tế (11 văn bản): 

- Văn bản số 3966/BYT-VPB1 ngày 25/7/2020, tăng cường phát hiện sớm 

ca bệnh6. 

- Văn bản số 3981/BYT-DP ngày 27/07/2020, giám sát, đánh giá, hỗ trợ xét 

nghiệm COVID-19. 

- Văn bản số 3982/BYT-DP ngày 27/07/2020, thực hiện xét nghiệm vi rút 

SARS-Cov-2. 

- Văn bản số 991/KCB-QLHN ngày 29/07/2020, thực hiện Công điện số 

1158/CĐ-BCĐQG v/v khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp phòng và kiểm soát 

lây nhiễm COVID 19 trong cơ sở KBCB7. 

- Quyết định số 3351/QĐ-BYT ngày 29/7/2020 của Bộ Y tế ban hành 

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-

CoV-2)8. 

- Công điện số 1167/CĐ-BYT ngày 29/07/2020, khẩn trương rà soát, quản 

lý, thực hiện cách ly trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng9. 

- Công điện số 1191/CĐ-BYT ngày 31/07/2020, khẩn trương triển khai các 

biện pháp phòng chống dịch COVID-1910. 

- Thông báo khẩn số 18 của Bộ Y tế11. 

- Thông báo khẩn số 21 của Bộ Y tế12. 

- Công điện số 1212/CĐ-BYT ngày 03/08/2020, tăng cường quyết liệt 

phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc 

biệt cho các đối tượng có nguy cơ cao13. 

- Văn bản số 3468/QĐ-BYT ngày 07/08/2020, ban hành “Hướng dẫn tạm 

thời giám sát và phòng, chống COVID-19”14. 

 

 

 
 

5 Sở Y tế triển khai tại Văn bản số 2257/SYT-NV ngày 28/07/2020. 
6 Sở Y tế triển khai tại Văn bản số 2257/SYT-NV ngày 28/07/2020. 
7 Sở Y tế triển khai tại Văn bản số 2257/SYT-NV ngày 28/07/2020. 
8 Sở Y tế triển khai tại Văn bản số 2313/SYT-NV ngày 01/08/2020. 
9 Sở Y tế triển khai tại Văn bản số 2316/SYT-NV ngày 02/08/2020. 
10 Sở Y tế triển khai tại Văn bản số 2316/SYT-NV ngày 02/08/2020. 
11 Sở Y tế triển khai tại Văn bản số 2263/SYT-NV ngày 29 /07/2020. 
12 Sở Y tế triển khai tại Văn bản số 2317/SYT-NV ngày 02/08/2020. 
13 Sở Y tế triển khai tại Văn bản số 2369/SYT-NV ngày 05/08/2020 
14 Sở Y tế triển khai tại Văn bản số 2435/SYT-NV ngày 10/08/2020 
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d) Triển khai các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh (05 văn bản): 

- Văn bản số 499/UBND-VP ngày 28/7/2020, Kết luận của Đồng chí Trần 

Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu15. 

- Văn bản số 7825/UBND-VP ngày 30/7/2020, tăng cường triển khai các 

biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới16. 

- Quyết định số 2208/QĐ-UBND ngày 31/07/2020 của UBND tỉnh, triển 

khai Bệnh viện điều trị Covid-19 trên cơ sở sử dụng TTYT huyện Long Điền. 

- Quyết định số 2208/QĐ-UBND ngày 31/07/2020 của UBND tỉnh, triển 

khai Bệnh viện điều trị Covid-19 trên cơ sở sử dụng TTYT huyện Long Điền. 

- Công văn số 7886/UBND-VP ngày 02/8/2020, tiếp tục tăng cường các 

biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới17. 

IV. Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

1. Công tác tiếp nhận công dân Việt Nam từ nước ngoài về cách ly y tế tại tỉnh 

  Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-BCĐ ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh về 

tiếp nhận cách ly trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo Kế 

hoạch phòng thủ dân sự Quân khu 7. 

❖ Công tác tiếp nhận Công dân từ Cô-oét về cách ly y tế tại tỉnh 

Thực hiện Công văn số 374/TB-UBND ngày 05/06/2020 của UBND tỉnh về 

kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị, tiếp nhận, cách 

ly công dân Việt Nam trở lại từ các nước và chuyên gia đến Việt Nam làm việc. 

Thực hiện công văn số 1935/BCH-TM ngày 10/6/2020 của Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh về việc sẵn sàng tiếp nhận công dân về cách ly tại địa bàn tỉnh. Tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu đã tiếp nhận 264 công dân Việt Nam từ Cô-oét về Cảng hàng không 

Tân Sơn Nhất. 

Chuyến bay từ Cô-oét về Việt Nam, lúc 01 giờ 15 phút (giờ Việt Nam), ngày 

16/06/2020, về đến các khu cách ly tại tỉnh là 04 giờ, ngày 16/06/2020. Tổng số 

người đã tiếp nhận trong đợt là 264 người, cụ thể: 

- Cơ sở cách ly Khu ký túc xá Trường TCYT: 58 người. 

- Trường Cao đẳng VABIS: 198 người. 

 
15 Sở Y tế triển khai tại Văn bản số 2257/SYT-NV ngày 28/07/2020. 
16 Sở Y tế triển khai tại Văn bản số 2309/SYT-NV ngày 31/07/2020 

17 Sở Y tế triển khai tại Văn bản số 2346/SYT-NV ngày 04/08/2020 
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- Có 08 trường hợp dương tính với COVID-19 tại cơ sở cách ly 

Trường Cao đẳng VABIS trong đợt tiếp nhận, Các trường hợp này đã được điều 

trị tại Bệnh viện Bà Rịa và đã ra viện. 

- Các trường hợp công dân Việt Nam từ Cô-oét về cách ly tại tỉnh đã 

hoàn thành cách ly và trở về quê. 

❖ Công tác tiếp nhận Công dân từ Đài Loan về cách ly y tế tại tỉnh 

Thực hiện Công văn số 7058/TB-UBND ngày 9/7/2020 của UBND tỉnh về 

việc sẵn sàng tiếp nhận công dân về cách ly tại địa bàn tỉnh. 

Sở Y tế đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 133/KH-BCĐ ngày 

10/7/2020 về việc chuẩn bị, tiếp nhận công dân Việt Nam từ nước ngoài về cách 

ly tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

Theo phân bổ của Quân khu 7, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiếp nhận công dân 

Việt Nam từ nước ngoài về cách ly tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo Công văn số 

2347/BCH-TM ngày 19/7/2020, thông tin cụ thể như sau:  

Chuyến bay từ Đài Loan về Việt Nam, lúc 16 giờ 30 ngày 20/7/2020 với số 

công dân là 302 công dân (71 nam và 231 nữ). Hiện đang bố trí cách ly tại các cơ 

sở cách ly: 

- Cơ sở Trường Cao đẳng Vabis: 212 người; Nữ: 212 (có thai: 157). 

- Cơ sở Khu ký túc xá Trường TCYT: 25 người; Nam: 7, Nữ: 18 (có thai: 11). 

- Cơ sở Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ: 65 người; Nam: 64, Nữ: 1. 

Hiện tại, các trường hợp công dân Việt Nam từ Đài Loan về cách ly tại tỉnh 

đã hoàn thành cách ly và trở về quê ngày 4/8/2020. 

❖ Công tác tiếp nhận Công dân từ Úc về cách ly y tế tại tỉnh 

Thực hiện Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 02/08/2020 của UBND tỉnh 

về việc thành lập cơ sở cách ly tập trung trong phòng chống COVID-19. Cơ sở 

Trung Đoàn Minh Đạm có sức chứa 400 người. 

Thực hiện thông báo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc sẵn sàng tiếp nhận 

công dân Úc về cách ly tập trung tại địa bàn tỉnh. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiếp 

nhận 327 công dân Việt Nam (170 nữ, 157 nam; trong đó có 13 trẻ em dưới 16 

tuổi) trở về từ Úc trên chuyến bay VN 780 từ Melbourne (Úc) đến Tân Sơn Nhất 

(TPHCM) đáp lúc 22:40 ngày 07/08/2020, được xe Bộ Tư Lệnh chuyển về cách ly 

tại Trung Đoàn Minh Đạm, ấp Phước Nghĩa, xã Tam Phước, huyện Long Điền, 

tỉnh BR-VT. Tình trạng sức khỏe của các công dân này ổn định, nhiệt độ bình 
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thường. Ngành Y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho các trường hợp 

này, tất cả có kết quả xét nghiệm âm tính. Dự kiến các công dân này sẽ hoàn 

thành cách ly vào ngày 21/8/2020. 

2. Tiếp tục công tác hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ 

thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp (gọi tắc là các chuyên 

gia) nhập cảnh vào Việt Nam, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm việc 

 Thực hiện Văn bản số 3949/CV-BCĐ ngày 24/7/2020 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc tăng cường đảm bảo phòng 

chống dịch bệnh COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam làm việc.  

 Thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 2847/CV-BCĐ ngày 23/5/2020 

của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, về việc 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 để làm việc. 

 Sở Y tế đã ban hành hướng dẫn tại công văn số 2245/SYT-NV ngày 

28/07/2020, tăng cường đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho chuyên 

gia nhập cảnh vào Viện Nam làm việc. 

- Tổng số các chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc và cách ly 

tại tỉnh, cộng dồn: 592 chuyên gia 

- Tổng số các chuyên gia đã hoàn thành cách ly: 498 chuyên gia 

- Tổng số các chuyên gia hiện còn đang cách ly y tế tại các cơ sở cách ly có 

thu phí trên địa bàn tỉnh: 94 người. 

- Tổng số các chuyên gia của các công ty, doanh nghiệp, dự án, tập đoàn 

dự kiến vào tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm việc: 124 người trong tháng 8/2020.  

Nhận định: Số lượng chuyên gia về làm việc theo đợt, phân bố không đều. 

Hiện tại các cơ sở cách ly có trả phí có khả năng đáp ứng nhu cầu cách ly tập 

trung cho các chuyên gia của các công ty, tập đoàn, dự án, doanh nghiệp đang 

hoạt động trên địa bàn tỉnh. 

3. Tiếp tục công tác hỗ trợ trao đổi thuyền viên 

Thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 2553/QĐ-BYT ngày 18/6/2020 

của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế 

phòng chống lây nhiễm COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển 

phương tiện vận chuyển hàng hoá tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường 

thủy và đường hàng không”.  
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Theo đó, Sở Y tế ban hành hướng dẫn quy trình và thủ tục giải quyết trong 

việc thay đổi thuyền viên tại cảng biển Vũng Tàu tại văn bản số 1763/SYT-NV 

ngày 19/6/2020. Đồng thời, hướng dẫn công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây 

nhiễm COVID-19 tại các cửa khẩu đường thủy trên địa bàn tỉnh tại văn bản số 

1768/SYT-NV ngày 19/6/2020. 

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

tại tỉnh, cộng dồn: 556 thuyền viên 

- Tổng số thuyền viên đã hoàn thành cách ly: 491 thuyền viên 

- Tổng số thuyền viên hiện còn đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung 

không thu phí trên địa bàn tỉnh: 65 người. 

Dự kiến sẽ có nhiều đợt thay đổi thuyền viên vào cách ly tập trung trên địa 

bàn tỉnh trong thời gian sắp tới. 

4. Công tác điều trị COVID-19 

 Tập trung mọi nguồn lực, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân 

lực sẵn sàng hỗ trợ tiếp nhận, sàng lọc, cách ly, theo dõi, chăm sóc, điều trị các 

trường hợp nghi ngờ, các trường hợp xác định mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do Covid-19, công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Bà Rịa vượt 

quá khả năng thu dung điều trị18. Các cơ sở điều trị trong tỉnh đã chuẩn bị sẵn 

sàng và thực hiện nghiêm các hướng dẫn của Bộ Y tế. 

 Thực hiện 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. Ngành Y tế đã tổ chức triển khai điều trị bệnh COVID-19 

tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền với quy mô 100 giường. 

5. Công tác khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh 

 

 
18 Kế hoạch số 139/KH-BCĐ ngày 20/07/2020 của Ban Chỉ đạo PC COVID-19 tỉnh triển khai bệnh viện điều trị 

Covid-19 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
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 Số lượt khám ngoại trú tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh giảm 

mạnh trong tháng 5/2020. Số lượt khám nội trú tại các cơ sở khám chữa bệnh 

trên địa bàn tỉnh giảm nhẹ trong tháng 4 và 5/2020. Có thể do thời gian này thực 

hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới theo Chỉ thị 

19/CT-TTg. 

6. Công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế tư nhân trên địa 

bàn tỉnh. 

 Thực hiện Văn bản số 3966/BYT-VPB1 ngày 25/7/2020 của Bộ Y tế về việc 

tăng cường phát hiện sớm ca bệnh COVID-19; Sở Y tế đã tổ chức triển khai thực 

hiện tại văn bản số 2257/SYT-NV ngày 28/07/2020, tăng cường phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, triển khai công tác phòng chống dịch 

COVID-19 tại các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh. 

 - Yêu cầu các phòng khám tư nhân trên địa bàn tăng cường sàng lọc người 

bệnh có dấu hiệu cảm cúm, triệu chứng ho, sốt, bố trí khám ở khu vực riêng, 

phân luồng riêng và có sổ theo dõi họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người bệnh 

để theo dõi.  

 - Yêu cầu các hiệu thuốc khi bán thuốc cho người có dấu hiệu cảm cúm, 

triệu chứng ho, sốt phải ghi lại họ tên, địa chỉ, số điện thoại; đồng thời thông tin 

đến các cơ sở này số điện thoại đường dây nóng hoạt động 24/24h để tiếp nhận 

thông tin về người mua nghi nhiễm. 

7. Công tác hậu cần 

Đợt 1: 73.055.447.835 đồng 

- Sở Y tế: 65.413.143.337 đồng 

+ Chloramine: 1.443.200.000 đồng 

+ Trang thiết bị y tế: 63.969.943.337 đồng 

- TTYT Dự phòng: 7.293.984.498 đồng 

+ Vật tư và hoá chất: 4.498.844.000 đồng 

+ Tập huấn, giám sát: 2.795.140.498 đồng  

- Trung tâm truyền thông: 348.032.000 đồng 

+ Tập huấn, giám sát: 348.032.000 đồng 

 Đã giải ngân: 33 tỷ, số tiền chưa giải ngân thuộc danh mục mua trang thiết 

bị y tế, hiện mới tạm ứng 30% cho các nhà thầu. 

Đợt 2:  

 Nhu cầu kinh phí cho 3 khu cách ly tập trung tại Ban BVSKCB, Trường 

TCYT, Trường Cao đẳng Vabis Phú Mỹ: 3.349.923.000 đồng. 

 Nhu cầu kinh phí cho 7 Sở, Ban, ngành: 2.157.209.000 đồng 

 Đã cấp kinh phí cho khu cách ly tại Ban BVSKCB và Trường TCYT, hiện 

BV Bà Rịa đang giải ngân. 

 Nhu cầu kinh phí cho 7 sở ngành, Sở Tài chính đã trình UBND tỉnh bố trí. 
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Đợt 3: Cách ly tập trung cho 4.550 người: 31.569.845.000 đồng 

- Mua vật tư, dụng cụ, hoá chất xét nghiệm cho 4.450 người: 3.459.723.800 đ  

- Kinh phí phục vụ cách ly: 28.110.122.000 đồng. 

 Hiện chưa giải ngân, vì dự toán kinh phí theo KH 90/KH-BCĐ của BCĐ 

tỉnh theo chỉ đạo quân khu 7 cách ly cho 4.550 người, nhưng thực tế vừa qua đối 

tượng về cách ly, cơ sở cách ly không theo kế hoạch, do đó phải xây dựng lại dự 

toán trình Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

- Số đề nghị: 112.291.280.892 đồng 

- Số thẩm định: 107.058.884.594 đồng 

- Số cấp: 86.851.400.594 đồng 

- Số giải ngân: 32.969.611.712 đồng 

8. Công tác nhân sự 

 Ngành Y tế đã phối hợp với các lực lượng công an, quân đội và các lực 

lượng tại địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ cách ly tập trung tại các cơ sở 

cách ly tập trung có trả phí và không có trả phí trên địa bàn tỉnh. 

 Tổng cộng các lực lượng tham gia tại các cơ sở cách ly: 541 người (Cụ thể: 

Y tế: 161; Công an: 132; Quân sự: 248). 

 Mặt khác, ngành y tế cũng đã phối hợp với các bệnh viện tuyến trên như 

Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhiệt đới TP. HCM triển khai lực lượng để điều trị 

cho các bệnh nhân dương tính với SARS-COV-2 tại Bệnh viện Bà Rịa. 

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

1. Bối cảnh và Dự báo 

- Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định, tình hình dịch bệnh trên thế 

giới đang tăng tốc ở một giai đoạn mới, diễn biến phức tạp với số ca mắc đang 

tăng kỷ lục và “Nguy hiểm”.  

- Tâm lý “sau giãn cách xã hội”, chủ quan, lơ là các biện pháp phòng chống, 

có thể làm tăng tình trạng lây thứ phát trong nước. Theo nhận định WHO, một số 

nước có tình hình dịch COVID-19 đã được cải thiện thì “mối đe dọa lớn nhất là xu 

hướng thả lỏng, mất cảnh giác, trong khi phần lớn người dân trên địa cầu vẫn đang 

đối mặt với nguy cơ bị nhiễm bệnh cao”. 

- Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có vị trí địa lý nằm trong vùng kinh tế trọng điểm 

phía Nam, ở vị trí cửa ngõ ra biển Đông của các tỉnh trong khu vực miền Đông 

Nam Bộ, Bà Rịa – Vũng Tàu kết nối thuận lợi với Thành phố Hồ Chí Minh và các 

địa phương khác bằng đường bộ, đường không, đường thủy. Là tỉnh có thế mạnh 

về du lịch biển, phát triển các khu công nghiệp và là trung tâm của hoạt động khai 

thác dầu mỏ phía Nam. 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 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
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khu vực Đông Nam bộ, thuộc nhóm cảng biển số 05 bao gồm: TP.Hồ Chí Minh, 

Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu. 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 14 ngày 

tại các cơ sở cách ly tập trung.. 

- Chính sách nhập cảnh các doanh nhân, trí thức là người Việt Nam; công 

dân Việt Nam là học sinh, sinh viên, người già, người đi thăm thân, du lịch hết 

hạn,…còn vướng lại ở nước ngoài và các trường hợp đặc biệt khác… về nước. Dự 

kiến theo Kế hoạch sẽ có nhiều đợt về nước và sẽ cách ly tại tỉnh. 

 Do đó, nguy cơ có các trường hợp nghi ngờ, các trường hợp xác định mắc 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 là rất cao do nguồn bệnh từ bên ngoài 

vào.  

2. Một số nội dung cần thực hiện trong giai đoạn mới: 

- Tiếp tục chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 trong tình hình mới theo chỉ đạo của các cấp. 

- Thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin diễn biến của dịch bệnh và triển 

khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả kịp thời. 

- Tăng tốc, khẩn trương tiến hành truy vết các trường hợp đi về từ thành phố 

Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020 đến nay và các địa điểm theo các thông báo khẩn của 

Bộ Y tế, các trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc 

bệnh. 

- Chuẩn bị đón người Bà Rịa – Vũng Tàu đi du lịch tại Đà Nẵng về cách ly 

tập trung tại tỉnh, dự kiến khoảng 100 người về đến sân bay Tân Sơn Nhất. 

- Thực hiện nghiêm việc quản lý các trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú 

theo đúng hướng dẫn tại Quyết định 879/QĐ-BYT.  

- Huy động sự tham gia các cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức chính 

trị, chính trị-xã hội cùng với ngành y tế khẩn trương tiến hành truy vết các trường 

hợp trên. 

- Chỉ đạo các tổ dân phố/ khu dân cư tiến hành truy vết các trường hợp này, 

báo cáo chính quyền địa phương để theo dõi, cách ly kịp thời theo quy định phòng 

chống dịch COVID-19. 

- Kích hoạt lại các tổ, đội giám sát cách ly, theo dõi sức khỏe người dân tại 

cộng đồng, giao trách nhiệm phụ trách các hộ dân trên địa bàn, giám sát việc thực 

hiện các biện pháp phòng chống dịch bảo đảm phát hiện sớm các trường hợp.  

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, cung cấp 

thông tinh về tình hình dịch và các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho người 

dân để người dân không hoang mang và chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ 

bản thân gia đình và cộng đồng như áp dụng các biện pháp bảo vệ, tăng cường vệ 

sinh cá nhân, không đến vùng có dịch.  
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- Thực hiện phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng với tất 

cả các trường hợp có nguy cơ mắc bệnh không để lây lan dịch bệnh trong cộng 

đồng. Tiếp tục thực hiện cách ly tập trung tất cả những người nhập cảnh vào Việt 

Nam và các chuyên gia nước ngoài về tỉnh làm việc; thường xuyên rà soát, quản 

lý, giám sát chặt chẽ, nắm chắc địa bàn để kịp thời phát hiện các trường hợp nhập 

cảnh trái phép, trường hợp nghi ngờ để cách ly theo quy định. 

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

tỉnh trong tình hình mới./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- 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); 

- T4G; Website; 

- Lưu: VT, NV. 

 

 

 

 

 

Phạm Minh An 
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