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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 01 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

(Cập nhật đến 07 giờ 30 ngày 13/01/2021) 
 

 

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 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: 91.968.048 người mắc; 1.968.225 người tử vong. 

2. Việt Nam: 1.520 người mắc trên 43 tỉnh, thành phố; 35 ca tử vong; 1.361 ca 

bình phục.  

Đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, lây lan với tốc độ nhanh trên 

diện rộng ở nhiều quốc gia trên thế giới, đã xuất hiện chủng mới của virus SARS-

CoV-2 có khả năng lây lan nhanh, mạnh hơn trước tại 38 quốc gia. 

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến hết ngày 12/01/2021, 

cho biết ghi nhận 05 ca mắc mới COVID-19 là chuyên gia nhập cảnh và được cách 

ly ngay. 

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

1. Số ca nhiễm xác định: 

- Cộng dồn: 71 người (Không có ca nhiễm phát hiện ngoài cộng đồng). 

- Bệnh nhân đã khỏi bệnh và ra viện: 68 người. 

- Bệnh nhân đang điều trị: 03 người (01 trường hợp nhập cảnh từ Nhật bản về 

cách ly tại cơ sở Trường Cao đẳng Vabis từ ngày 21/12/2020, có kết quả xét 

nghiệm lần II dương tính với SARS-CoV-2 ngày 3/1/2021; 02 trường hợp người 

Nga tái dương tính tại Vũng Tàu, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-

2 ngày 10/1/2021).  

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

trung trên địa bàn tỉnh: 

- Cộng dồn: 7.242 người. 

- Hiện đang được cách ly, giám sát: 444 trường hợp tại các cơ sở cách ly. 

3. Các cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh: 09 cơ sở với sức chứa 1.526 người. 

STT Cơ sở cách ly Sức chứa Đang cách ly 

Cơ sở cách ly theo QĐ 878/QĐ-BYT 1.058 255 

1 KTX Trường Trung cấp Y tế 150 107 

2 Trung đoàn Minh Đạm  400 0 
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3 Trường Cao đẳng Vabis  400 45 

4 Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh 108 103 

Cơ sở cách ly theo QĐ 1246/QĐ-BYT 468 189 

1 Khách sạn Cap Saint Jacques  100 0 

2 Khách sạn Hoa Phượng Đỏ  100 14 

3 Khách sạn Ngọc Hân  72 24 

4 Khách sạn Cao su  120 108 

5 Khách sạn Minh Đạm 76 43 

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

- Cộng dồn: 1.867 người 

- Hiện còn đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 00 người. 

5. Số trường hợp tự theo dõi sức khỏe: Cộng dồn: 4.091 người. 

- Hiện còn tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú: 00 người. 

6. Số tàu và thuyền viên, khách được kiểm dịch: 

- Cộng dồn: 2.332 thuyền viên/ 227 tàu đã được cách ly tập trung tại các cơ 

sở cách ly không thu phí và có thu phí của tỉnh. 

7. An toàn COVID-19 trên địa bàn tỉnh: 

- Bệnh viện an toàn: 91,01% an toàn; 5,62% có rủi ro và 3,37% không an 

toàn, xếp hạng 8/63 tỉnh, thành. 

- Trường học an toàn: 54,26% an toàn; 10,37% có rủi ro và 35,37% không an 

toàn, xếp hạng 26/63 tỉnh, thành. 

- Khách sạn an toàn: 31,25% an toàn; 6,25% có rủi ro và 62,25% không an 

toàn, xếp hạng 21/63 tỉnh, thành. 

Hiện tại, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Du lịch tiếp tục đánh giá theo 

các Bộ tiêu chí an toàn và cập nhật dữ liệu lên hệ thống http://antoancovid.vn. 

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

1. Giám sát trường hợp nhập cảnh trái phép tại huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT 

Ngày 30/12/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhận 

được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau về 01 trường hợp nhập 

cảnh trái phép có liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Cà Mau, có địa 

chỉ thường trú tại ấp Suối Lúp, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, thông tin cụ thể như 

sau: 

- Họ và tên: Huỳnh Thị Loan, sinh năm 1991; 

- Địa chỉ: Ấp Suối Lúp, xã Bình Ba, huyện Châu Đức. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Châu 

Đức, Trạm Y tế xã Bình Ba, Công an xã Bình Ba và Trưởng ấp Suối Lúp giám sát 

nhà ông Huỳnh Ngọc Trung và bà Nguyễn Thị Hoa (Ba Mẹ của Huỳnh Thị Loan). 
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Theo lời khai của Huỳnh Thị Loan (qua điện thoại): Khoảng 10h30, ngày 

23/12/2020 tại nhà trọ tập trung gần biên giới Việt Nam (thời gian tiếp xúc với nhau 

khoảng 1h30, nhà trọ khoảng 16m2) có 06 người từ Myanmar (có ca bệnh dương tính 

1440 và 1451) và 08 người Việt Nam ở Campuchia (gồm 5 nam, 3 nữ trong đó có 

Huỳnh Thị Loan). 

Tại nhà trọ, họ đi xe máy khoảng 1 đoạn (3 người nữ trên 1 xe) đi đến biên giới 

Việt Nam đi xuồng, 3 người này qua sông, tới biên giới Việt Nam khoảng 2h ngày 

24/12/2020 (cửa khẩu Long Bình, An Giang), có xe Taxi chờ sẵn đón đi về TP. Hồ 

Chí Minh. Tại TP. Hồ Chí Minh, Huỳnh Thị Loan lấy xe của em gái chạy về nhà tại 

ấp Suối Lúp, xã Bình Ba, huyện Châu Đức. 

Theo thông tin từ gia đình và Huỳnh Thị Loan: ngày 24/12/2020, Huỳnh Thị 

Loan đã đi từ Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh về TP. Hồ Chí Minh bằng taxi, sau đó lấy xe 

của em gái (không có tiếp xúc với em gái) chạy về nhà tại ấp Suối Lúp, xã Bình Ba.  

Trong ngày, bà Loan có đến trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu tại xã Láng 

Lớn đón con trai, sau đó về nhà và ở nhà đến hết ngày 26/12/2020. Từ ngày 24-

26/12/2020, bà Huỳnh Thị Loan không tiếp xúc với ai, chỉ ở nhà và tiếp xúc với 05 

người trong gia đình (trừ khi đến trường đón con trai ngày 24/12/2020). 

Ngày 26/12/2020, Huỳnh Thị Loan chạy xe Honda của em gái về lại TP. Hồ Chí 

Minh (không tiếp xúc và không ở lại nhà em gái) và trở lại công ty tại Mộc Bài 

nhưng không đến công ty làm việc và ở phòng trọ 01 mình. Sau khi nghe thông báo 

của bạn (những người nhập cảnh trái phép cùng) về trường hợp ca bệnh 1440 và 

1451, Huỳnh Thị Loan đã khai báo y tế và đã bị cách ly ngay tại cửa khẩu Mộc Bài, 

tỉnh Tây Ninh lúc 10g00 ngày 30/12/2020. 

Theo thông báo của Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, kết quả xét nghiệm SARS-

CoV-2 ngày 30/12/2020 của Huỳnh Thị Loan là ÂM TÍNH. 

Công tác giám sát, tại nhà của Ba Mẹ của Huỳnh Thị Loan (có 05 người: Ba mẹ, 

02 con và cháu). Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp cùng Trung tâm Y tế huyện 

Châu Đức và các cơ quan liên quan đã triển khai thực hiện nội dung sau: 

- Phối hợp với Phòng Y tế huyện Châu Đức báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống 

dịch COVID-19 huyện Châu Đức chỉ đạo tiếp tục rà soát và truy vết những trường 

hợp tiếp xúc gần với Huỳnh Thị Loan và báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 

COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu công tác giám sát và các hoạt động đã triển khai. 

- Lập danh sách những trường hợp tiếp xúc gần với Huỳnh Thị Loan thực hiện 

cách ly tại nhà; 

- Với các trường hợp tiếp xúc với tiếp xúc gần của Nguyễn Thị Loan: lập danh 

sách, hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày; 

- Tại trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, xã Láng Lớn: thông báo với Ban 

Giám hiệu, lập danh sách và hướng dẫn phụ huynh theo dõi sức khỏe cho các em tiếp 

xúc với con và cháu của Huỳnh Thị Loan; 

- Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, hướng dẫn 

cài đặt các ứng dụng điện tử về khai báo NCOVI và Bluezone. 
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2. 02 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 tại Vũng Tàu1 

        Khoảng 15g30 ngày 10/11/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật nhận được 

thông tin có 02 trường hợp người Nga có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-

2 (Kết quả từ Bệnh viện Thống Nhất-TP.HCM), cụ thể như sau: 

- KUSHCHENKO ANASTASIIA, Giới tính: Nữ,  

Ngày tháng năm sinh: 05/14/1989 (Mẹ). 

- KUSHCHENKO MARIIA, Giới tính: Nữ,  

Ngày tháng năm sinh 01/2/2020 (Con). 

Hai trường hợp trên nhập cảnh từ Nga về Việt Nam ngày 24/11/2020, được 

cách ly tập trung tại khách sạn Movenpick, xã Cam Hải Đông, Cam Lâm, tỉnh Khánh 

Hòa.  

Ngày 27/11/2020, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với 

SARS-CoV-2 và được chuyển Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa điều 

trị mang mã số bệnh nhân 1333 và 1334.  

Ngày 25/12/2020, 02 bệnh nhân xuất viện và chuyển tiếp tục cách ly tại khách 

sạn Galina, TP. Nha Trang. Ngày 07/01/2021, lấy mẫu lần 2 và cho kết quả âm tính 

02 trường hợp trên.  

Ngày 07/01/2021, người chồng (KUSHCHENKO NIKOLAY), hiện đang sống 

và làm việc tại Vũng Tàu, đã đi từ Vũng Tàu ra Nha Trang để đón hai mẹ con về 

Vũng Tàu. 

Ngày 08/01/2021, gia đình đón Taxi từ khách sạn Galina ra sân bay Cam Ranh 

(Không rõ số hiệu và hãng xe) và đi từ sân bay Cam Ranh vào sân bay Tân Sơn Nhất 

trên chuyến bay VN 6203 ghế số: 11 C và 11 B (Mẹ và con ngồi cùng ghế 11C), 

chuyến bay: 17 giờ 05 ngày 08/01/2021. Sau khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất thì đến 

thẳng điểm dừng xe T.V tại sân bay Tân Sơn Nhất về Vũng Tàu, không tiếp xúc với 

ai, xe về đến TTYT Vietsovpetro Vũng Tàu lúc 22 giờ 30 phút.  

Trung tâm Y tế Vietsovpetro đã cho ba người này cách ly tại phòng cách ly 

của Trung tâm. Đồng thời, thực hiện lấy mẫu ngày 09/01/2021, tuy nhiên mẫu không 

đạt yêu cầu và 7h30 ngày 10/1/2020 tiếp tục lấy mẫu gửi xét nghiệm tại bệnh viện 

Thống Nhất TPHCM, có kết quả dương tính lúc 15h30 cùng ngày. 

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã phối hợp với 

Trung tâm Y tế Vietsovpetro rà soát, thông tin cập nhật cụ thể như sau: 

- Có 03 nhân viên Y tế người Nga phục vụ các trường hợp trên, khi tiếp xúc với 

ca bệnh điều mặc trang phục bảo hộ; 

- 02 nhân viên Y tế thực hiện lấy mẫu, có mặc trang phục bảo hộ khi lấy mẫu; 

- 01 điều dưỡng và 01 hộ lý vào phòng bệnh nhân vệ sinh nhưng chỉ mang khẩu 

trang, không mặc trang phục chống dịch. 

- 01 tài xế xe T.V, 05 trường hợp đi cùng xe với ca bệnh. 

 
1 Sở Y tế đã có báo cáo số 134/SYT-NV ngày 11/01/2021 
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Các hoạt động đã triển khai 

- Chuyển 02 ca bệnh có kết quả xét nghiệm dương tính về Trung tâm Y tế huyện 

Long Điền. 

- Đã xác định được 09 trường hợp tiếp xúc gần ca bệnh xác định (F1) và chuyển 

cách ly tập trung. Cụ thể như sau: 08 trường hợp đang được cách ly tại cơ sở cách ly 

Ban Bảo vệ sức khỏe Tỉnh ủy (gồm: Chồng của ca bệnh, 02 nhân viên Y tế của Trung 

tâm Y tế Vietsovpetro (01 điều dưỡng và 01 hộ lý), 01 tài xế xe T.V, 04 trường hợp 

đi cùng xe với ca bệnh); 01 trường hợp đi cùng xe với ca bệnh đang cách ly tập trung 

tại TP. Hồ Chí Minh. 

- Đã rà soát, điều tra dịch tễ những trường hợp tiếp xúc với tiếp xúc gần ca bệnh 

xác định (F2): 41 trường hợp. Hiện các trường hợp này đang được theo dõi giám sát 

và thực hiện cách ly tại nhà. 

- Trung tâm Y tế Vietsovpetro đã tiến hành vệ sinh khử khuẩn khu cách ly bệnh 

nhân tại Trung tâm, nhà ở của bệnh nhân và các nhà liền kề tại khu tập thể 5 tầng, 

phường 7, thành phố Vũng Tàu. 

- Tiếp tục thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 02 trường hợp bệnh xác định khi nhập 

viện gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và Viện Pastuer TP. HCM, kết quả xét 

nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2; 

- 05 mẫu tiếp xúc gần với trường hợp bệnh xác định (Chồng bệnh nhân và 02 

nhân viên Y tế Vietsovpetro, 01 tài xế xe T.V, 01 trường hợp đi cùng xe với ca bệnh) 

có kết quả âm tính. 

- 03 trường hợp đi cùng xe với ca bệnh mới được truy tìm đã được cách ly tập 

trung và lấy mẫu xét nghiệm, đang chờ kết quả. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã cập nhật thông tin liên tục, chuyển thông 

tin chuyến bay từ sân bay Cam Ranh đến Trung tâm Kiểm soát tỉnh Khánh Hòa, 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh để phối hợp rà soát các 

trường hợp tiếp xúc gần ca bệnh xác định trên chuyến bay và các phương tiện di 

chuyển của các bệnh nhân. 

Các hoạt động tiếp tục thực hiện 

Sở Y tế, cơ quan thường trực phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã chỉ đạo các 

đơn vị tiếp tục thực hiện các nội dung cụ thể như sau: 

- Trung tâm Y tế Vietsovpetro: Khẩn trương tiếp tục rà soát, điều tra dịch tễ 

những trường hợp tiếp xúc với tiếp xúc gần ca bệnh xác định, cung cấp thông tin cho 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu để hướng 

dẫn cách ly tại nhà chờ kết quả xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần ca bệnh xác 

định. 

- Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương tiếp tục rà soát các trường hợp cùng 

chuyến xe T.V từ sân bay Tân Sơn Nhất về Vũng Tàu ngày 08/01/2021 và chuyển 

cách ly tập trung theo quy định. 
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3. Tiếp nhận công dân Việt Nam từ Nhật Bản về cách ly tại tỉnh (Cơ sở cách ly 

Trường Cao đẳng Vabis) 

Cơ sở cách ly Trường Cao đẳng Vabis đã tiếp nhận 351 người (Trong đó: 175 

Nam, 176 Nữ) từ Nhật bản về cách ly tập trung vào lúc 02 giờ 30 sáng ngày 

21/12/2020. Sáng ngày 22/12/2020, 351 trường hợp đang cách ly tại khu cách ly 

Trường Cao đẳng Vabis được lấy mẫu xét nghiệm lần I. Kết quả XN 351 trường 

hợp (lần I) âm tính.  

Ngày 03/01/2021, 351 trường hợp đang cách ly được lấy mẫu XN lần II. Kết 

quả XN 351 trường hợp (lần II): 01 trường hợp dương tính được chuyển điều trị tại 

Trung tâm Y tế huyện Long Điền. Qua điều tra ghi nhận 6 trường hợp F1 và 39 

trường hợp F2, các trường hợp này tiếp tục thực hiện cách ly tập trung. 16 giờ ngày 

4/1/2021, 305 trường hợp còn lại đã hoàn thành cách ly và về địa phương. Ngày 

11/1/2021, 39 trường hợp F2 đã hoàn thành cách ly tập trung và về địa phương. 

4. 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 

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

cách ly tại tỉnh, cộng dồn: 1.828 chuyên gia. Các chuyên gia đến từ 27 quốc gia, 

đứng đầu là Malaysia với 296 chuyên gia; thứ 2 là Trung Quốc với 198 người; thứ 3 

là Anh với 102 chuyên gia; thứ 4 là Thái Lan với 97 chuyên gia; thứ 5 là Nga với 

89 chuyên gia và các chuyên gia đến rải rác từ các nước. 

- Số các chuyên gia đã hoàn thành cách ly: 1.748 chuyên gia 

- Số các chuyên gia hiện còn đang cách ly y tế tại các cơ sở cách ly có thu phí 

trên địa bàn tỉnh: 80 người. 

- Số chuyên gia của các công ty, doanh nghiệp, dự án, tập đoàn dự kiến vào 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm việc: 547 người trong thời gian tới. 

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

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

tỉnh, cộng dồn: 2.332 thuyền viên. 

- Tổng số thuyền viên đã hoàn thành cách ly: 2.139 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: 193 người. 

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

- Tiếp tục triển khai các nội dung chỉ đạo tại Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 

2/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 và Văn bản số 13550/UBND -VP ngày 03/12/2020; văn bản số 

14787/UBND-VP ngày 28/12/2020; văn bản số 68/UBND-VP ngày 06/01/2021 của 

UBND tỉnh2. 

 
2 Sở Y tế, Cơ quan thường trực PCD COVID-19 tỉnh triển khai tại Văn bản số 4386/SYT-NV ngày 08/12/2020 
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- Thực hiện Công điện số 1852/CĐ-BCĐ ngày 30/11/2020 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc tăng cường giám sát và quản lý người 

nhập cảnh3. 

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 24/CT-BYT ngày 24/11/2020 của Bộ Y tế về 

việc tăng cường thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-14. 

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 26/CT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về 

tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết 

Nguyên đán năm 20215. 

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-196. 

- Tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch với mức độ cảnh giác cao nhất, không 

được chủ quan, lơ là; gắn trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai các hoạt 

động phòng chống dịch COVID-19. 

- Tiếp tục thực hiện yêu cầu 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – 

Không tập trung – Khai báo y tế) trong phòng, chống dịch bệnh như khuyến cáo của 

Bộ Y tế, trước hết là việc đeo khẩu trang bắt buộc, khử khuẩn tại các khu vực cách 

ly, các khu dân cư tập trung, nơi công cộng như: chợ, siêu thị, trường học, cơ sở sản 

xuất, bến xe, bến cảng, sân bay, ga tàu..., trên các phương tiện giao thông công cộng, 

đặc biệt là tại các cơ sở khám chữa bệnh. 

- Các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm việc 

phòng, chống dịch trong các cơ sở y tế; tổ chức phân luồng, phân tuyến điều trị hợp 

lý ngay từ khâu tiếp đón bệnh nhân, phòng ngừa lây nhiễm, tăng cường kiểm soát 

nhiễm khuẩn trong bệnh viện; xét nghiệm phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm 

trong số các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, các trường hợp có biểu hiện ho, sốt 

trong cộng đồng. 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19, để người dân luôn đề phòng dịch bệnh nhưng không gây hoang mang. 

Phối hợp với ngành Y tế tuyên truyền chú trọng các kiến thức cơ bản về y tế dự 

phòng, nâng cao sức khỏe; các bài học, kinh nghiệm về phát hiện ổ dịch, khoanh 

vùng dập dịch, điều trị. 

 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 

 

 
3 Sở Y tế, Cơ quan thường trực PCD COVID-19 tỉnh triển khai tại Văn bản số 4767/SYT-NV ngày 28/12/2020 
4 Sở Y tế, Cơ quan thường trực PCD COVID-19 tỉnh triển khai tại Văn bản số 4210/SYT-NV ngày 26/11/2020 
5 Sở Y tế, Cơ quan thường trực PCD COVID-19 tỉnh triển khai tại Văn bản số 54/SYT-NV ngày 06/01/2021 
6 Sở Y tế, Cơ quan thường trực PCD COVID-19 tỉnh triển khai tại Văn bản số 98/BCĐ-YT ngày 07/01/2021 
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