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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: 183.463.661 người mắc, 3.972.576 người tử vong trên 222 quốc 

gia, vùng lãnh thổ. 

 2. Việt Nam: 17.902 người mắc trên 55 tỉnh, thành phố; 81 ca tử vong; 7.247 

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

27/4/2021 đến nay là 14.453 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: 147 người (có 09 ca nhiễm phát hiện ngoài cộng đồng). 

- Đã khỏi bệnh và ra viện: 115 người. 

- Đang điều trị và cách ly sau điều trị tại TTYT huyện Long Điền: 32 người. 

2. Số trường hợp cách ly tập trung (phụ lục 1 đính kèm):  

- Cộng dồn: 14.086 người. Hiện đang được cách ly, giám sát: 947 trường hợp. 

- Tổng các cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh: 20 cơ sở với sức chứa 4.792 người. 

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

- Cộng dồn: 7.593 người.  

- Hiện còn đang giám sát cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.091 người. 

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

- Cộng dồn: 38.528 người.  

- Hiện còn theo dõi là: 4.516 người. 

III. Các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

Công tác truy vết các trường hợp liên quan ca bệnh xác định và đi về từ vùng 

dịch kể từ đợt 4: 

1. Truy vết liên quan đến các ca bệnh xác định: 
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* Liên quan đến các ca bệnh tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền: 

Tổng cộng có 07 trường hợp (F0) dương tính; 308 trường hợp F1; 517 trường 

hợp F2; 343 trường hợp F3. 

• Tại huyện Long Điền: 

Tổng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2: 7 trường hợp (xã Phước Tỉnh). 

Truy vết các trường hợp liên quan, kết quả có: 

- F1: 83 người, đang cách ly tại Trung Đoàn Minh Đạm (Phước Hưng: 28 

người, Long Hải: 03 người, Phước Tỉnh: 45 người, Tam Phước: 01 người, Long 

Điền: 02 người, An Nhứt: 02 người, Vũng Tàu: 02 người). Đã lấy mẫu xét nghiệm 

các trường hợp F1, tất cả có kết quả âm tính. 

- F2: 198 người. (Phước Hưng: 65 người, Long Hải: 14 người, Phước Tỉnh: 

95 người, Tam Phước: 05 người, Long Điền: 12 người, An Nhứt: 04 người, An Ngãi: 

03). Đã lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, tất cả có kết quả âm tính. 

+ 99 người, đang cách ly tại Trung đoàn Minh Đạm (Phước Hưng: 48 người, 

Long Hải: 12 người, Phước Tỉnh: 28 người, Long Điền: 05 người, An ngãi: 01 người, 

Tam Phước: 05 người).  

+ 99 đang cách ly tại nhà. (Phước Hưng: 17 người, Long Hải: 02 người, 

Phước Tỉnh: 67 người, Long Điền: 07 người, An ngãi: 02 người, An Nhứt: 04 người). 

- F3: 336 người (Phước Hưng: 92 người, Long Hải: 52 người, Phước Tỉnh: 

145 người, Long Điền: 21 người, Tam Phước: 01 người, An ngãi: 19 người; An 

Nhứt: 06 người). 

• Tại Bệnh viện Bà Rịa: 218 trường hợp F1; 292 trường hợp F2. 

- 218 F1 (53 NVYT và 165 bệnh nhân và người nhà) thực hiện cách ly tập trung. 

- 292 F2 (185 NVYT; 107 người bệnh và người nhà) đang cách ly tại nhà. 

- Đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, tất cả có kết quả âm tính. 

- Đã khử khuẩn toàn bộ khoa cấp cứu của Bệnh viện Bà Rịa. Khoa cấp cứu 

hoạt động trở lại vào lúc 12h ngày 29/6/2021. 

• Tại huyện Đất Đỏ: có 04 trường hợp F1; 19 trường hợp F2; 07 trường hợp 

F3. 

Các trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly Trung tâm 

HIV/AIDS cũ, thành phố Bà Rịa. 19 trường hợp F2 đang cách ly tại nhà và đã hướng 

dẫn các F3 tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Các trường hợp F1 đã được lấy mẫu xét 

nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 

• Tại thành phố Vũng Tàu: có 03 trường hợp F1; 08 trường hợp F2. 

Các trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly Ban bảo 

vệ sức khỏe cán bộ tỉnh (01), Trung Đoàn Minh Đạm (02). 08 trường hợp F2 đang 

cách ly tại nhà. Các trường hợp F1 đã được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính 

với SARS-CoV-2. 
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Công tác lấy mẫu xét nghiệm: 

- Đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 390 người (24 người chưa lấy mẫu do đi 

làm xa) ở Tổ 12 và Tổ 13 ấp Phước Tân, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền (129 hộ 

với 414 nhân khẩu). Tất cả các kết quả xét nghiệm âm tính. 

- Tổ chức 15 điểm lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ dân cư tại xã Phước Tỉnh. Tính 

đến 15 giờ 30 ngày 01/7/2021 đã tiến hành lấy mẫu: 25.418 mẫu/31.269 người, đạt 

81,28%, đang tiếp tục lấy mẫu cho số người còn lại và 01 phần xã Phước Hưng. Kết 

quả xét nghiệm đã có 12.150 mẫu âm tính. Các mẫu còn lại đang chờ kết quả. 

- Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ở ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ: Đã 

lấy mẫu được 2.074 / 2.036 dân. Hoàn thành chỉ tiêu. Kết quả xét nghiệm 2074 mẫu 

đều âm tính. 

- Tiếp tục thực hiện lấy mẫu xét nghiệm test nhanh Covid-19 tại 04 điểm cho 

01 phần người xã Phước Hưng, gồm 752 người liên quan đến ca F0 xã Phước Tỉnh 

bắt đầu vào lúc 13 giờ 00 ngày 01/7/2021. 

- Tiếp tục thực hiện lấy mẫu xét nghiệm test nhanh Covid-19 cho gần 3000 

người lao động làm việc tại 03 công ty (Cty TNHH Chang Chun Vina, Cty KNK Bà 

Rịa và Cty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Trí Hải). 

* Liên quan đến các ca bệnh tại xã Sơn Bình, huyện Châu Đức: 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 huyện Châu Đức phối hợp với Sở Y 

tế, UBND xã Sơn Bình điều tra xác minh như sau: 

 - Ông N.V.X, sinh năm 1983; Bà T.T.T.K, sinh 1988;  

- Thường trú tại tổ 9, thôn Sơn Tân, xã Sơn Bình , huyện Châu  Đức. 

- Kết quả xét nghiệm RT-PCR: dương tính với SARS-CoV-2. 

- Điều tra: 58 F1; 116 F2. 

Điều tra dịch tể và các công việc đã thực hiện: 

- Ban chỉ đạo huyện phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bà 

Rịa - Vũng Tàu khẩn trương phong tỏa tạm thời khu vực nhà ông Xuân và bà Kiều 

tại tổ 9, thôn Tân Bình, xã Sơn Bình (tính sơ bộ có 52 hộ và 198 nhân khẩu) và toàn 

bộ 02 chợ dân sinh thuộc xã Sơn Bình. 

- Tiếp tục tổ chức phun hóa chất khử khuẩn tại nơi ở của các trường hợp F1, 

F2 trên địa bàn huyện. 

- Điều tra, truy vết được 58 trường hợp thuộc diện F1; trong đó: huyện Châu 

Đức 49 người (gồm Sơn Bình: 29, Xuân Sơn 16, Ngãi Giao: 03, Bình Ba: 01), huyện 

Xuyên Mộc 08 người (huyện Xuyên Mộc truy vết thêm 31 trường hợp) và Chợ đầu 

mối Bình Điền 01 người. Đã lấy mẫu xét nghiệm PCR và chuyển 47 trường hợp F1 

về khu cách ly tập trung Trường Tiểu học Trần Phú  xã Suối Rao huyện Châu Đức 

(còn 02 trường hợp do hoàn cảnh có 03 con nhỏ và mẹ già bệnh nên cần thời gian 

thu xếp công việc).  

- Truy vết được 166 trường hợp F2 trên địa bàn (Sơn Bình 115, Xuân Sơn 

33, Bình Ba 02, thị trấn Ngãi Giao 16); tổ chức lấy mẫu xét nghiệm và cung cấp 

thông tin danh sách những trường hợp F2 về địa phương nơi cư trú để ban hành 
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quyết định cách ly tại nhà và theo dõi, giám sát chặt chẽ. Đồng thời tiến hành lấy 

mẫu xét nghiệm đối với những người trong khu phong tỏa (198 người), 220 hộ tiểu 

thương tại chợ Sơn Bình và khoảng 500 công nhân làm việc tại Công ty Phúc Vinh. 

Tính đến 10 giờ 30 ngày 02/7/2021 đã lấy mẫu được 460 người. 

- Tổ chức phun hóa chất khử trùng toàn bộ khu vực thuộc tổ 8, 9, 10 thôn 

Tân Bình nơi nhà của 02 đối tượng nghi nhiễm sinh sống và tại 02 chợ Sáng, Chiều 

ở xã Sơn Bình nơi các F1, F2 buôn bán.  

- Triển khai thông báo người dân trên địa bàn xã Sơn Bình và xã Xuân Sơn 

(địa bàn giáp ranh) đối với những người đã từng đi, đến các chợ thuộc xã Sơn Bình 

từ ngày 25/6/2021 đến ngày 01/7/2021 liên hệ với Trạm Y tế gần nhất để được hướng 

dẫn theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm. Đồng thời thông tin rộng rải về trường 

hợp dương tính tại xã Sơn Bình để nhân dân trên địa bàn huyện được biết, thực hiện 

nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch và trấn an dư luận tại địa phương. 

- Đang tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp F1, F2 và người 

dân tại khu vực có ca nhiễm; tổng số khoảng 1.000 trường hợp (220 tiểu thương, 

198 người trong khu phong tỏa và khoảng 500 công nhân Công ty Phúc Vinh). 

2. Truy vết liên quan đến các trường hợp đi về từ vùng dịch: 

Tiếp tục khẩn trương tiến hành phối hợp truy vết theo các thông báo của Bộ Y 

tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh thành, Hướng dẫn giám sát cập nhật 

hàng ngày (kết quả truy vết tại phụ lục 2 đính kèm).  

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

- Huy động tối đa lực lượng tiếp tục truy vết nhanh, xét nghiệm trên diện rộng, 

triệt để, giám sát chặt chẽ theo các trường hợp tiếp xúc liên quan đến các ca bệnh 

dương tính với virus SARS-CoV-2 tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền; xã Sơn 

Bình , huyện Châu  Đức.  

- Tăng cường tuyên truyền, phát thanh về tình hình dịch bệnh để người dân 

biết, không hoang mang, chủ động tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 

và tuân thủ các quy định về công tác phòng chống dịch. 

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

Code trong phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

- Tiếp tục 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). Tăng cường kiểm 

soát chặt chẽ người, phương tiện vào tỉnh tại các chốt. 

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

khu công nghiệp, chợ, siêu thị,… 

- 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. 
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- 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) 
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Phụ lục 1: sức chứa của các cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh 

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 4.284 780 3.504 

1 KTX Trường Trung cấp Y tế, Bà Rịa 140 85  55 

2 Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh, Bà Rịa 108 
70  

(+23,-15) 
38 

3 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 4, Bà Rịa 120 68 (+9) 52 

4 Trường Cao đẳng Vabis, Phú Mỹ 400 32  368 

5 Sân Vận động thị xã Phú Mỹ 100 23  77 

6 Trường Tiểu học Thắng Tam, Vũng Tàu 350 20 330 

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

8 Trung đoàn Minh Đạm, Long Điền 250 190 60 

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 508 194 314 

1 Khách sạn Hoa Phượng Đỏ 140 58 82 

2 Khách sạn Ngọc Hân 72 42  30 

3 Khách sạn Cao su 120 29 91 

4 Khách sạn Minh Đạm 76 37  39 

5 Khách sạn Hà Sơn 100 28  72 

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

 

 

 

 

 



Phụ lục 2: 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 15 77 92 2 372 374 44 454 498 

2 TP Vũng Tàu 0 350 350 0 1,122 1,122 0 1,410 1,410 

3 Thị xã Phú Mỹ 0 116 116 0 854 854 0 70 70 

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

5 Huyện Đất Đỏ 6 84 90 4 241 245 3 233 236 

6 Huyện Xuyên Mộc 39 219 258 65 1,303 1,368 189 9,787 9,976 

7 Huyện Long Điền 0 217 217 8 371 379 9 7,349 7,358 

8 Huyện Côn Đảo 0 12 12 0 0 0 0 0 0 

Cộng trong ngày 60 1,361 1,421 79 5,592 5,671 245 22,787 23,032 
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