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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: 

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

1. Thế giới: 125.317.804 người mắc; 2.754.814 người tử vong trên 221 quốc 

gia, vùng lãnh thổ.  

2. Việt Nam: 2.576 người mắc trên 47 tỉnh, thành phố; 35 ca tử vong; 2.265 ca 

ình phục. Số mắc COVID-19 lây nhiễm trong nước từ ngày 27/02/2021 đến nay là 

908 người. 

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

1. Số ca nhiễm xác định: 

- Cộng dồn: 82 người (Không có ca nhiễm phát hiện ngoài cộng đồng). 

- Bệnh nhân đã khỏi bệnh và ra viện: 80 người. 

- Bệnh nhân đang điều trị: 02 trường hợp (02 trường hợp là công dân Việt 

Nam từ Đức về cách ly tại cơ sở cách ly Trường Cao Đẳng Quốc tế Vabis). 

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

trên địa bàn tỉnh: Cộng dồn: 9.568 người. Hiện đang được cách ly, giám sát: 491 

trường hợp tại các cơ sở cách ly.  

- Các cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh: 08 cơ sở với sức chứa 1.146 người.  

STT Cơ sở cách ly Sức chứa Đang 

cách ly 

Sức chứa 

còn lại 

Cơ sở cách ly theo QĐ 878/QĐ-BYT 648 198 450 

1 KTX Trường Trung cấp Y tế 140 114 26 

2 Trường Cao đẳng Vabis  400 05* 395 

3 Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh 108 79 29 
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Cơ sở cách ly theo QĐ 1246/QĐ-BYT 498 293 222 

1 Khách sạn Hoa Phượng Đỏ  130 139 00 

2 Khách sạn Ngọc Hân  72 101 00 

3 Khách sạn Cao su  120 22 77 

4 Khách sạn Minh Đạm 76 31 45 

5 Khách sạn Hà Sơn 100 00 100 

(*) các trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh dương tính trong đợt tiếp nhận 

công dân Việt Nam từ Đức về cách ly. 

2. Số trường hợp thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú: Cộng dồn: 2.692 người. 

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

3. Số trường hợp tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú: Cộng dồn: 20.086 

người. Hiện còn theo dõi là: 00 người. 

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

1. Công tác truy vết, giám sát, cách ly các trường hợp đi về từ vùng dịch, cách 

ly và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm: 

Tính đến 11 giờ 00 ngày 25/03/2021, tất cả trường hợp về từ vùng dịch, ổ dịch 

tại các tỉnh thành theo các thông báo khẩn của Bộ Y tế và các tỉnh thành đã hoàn 

thành thời gian cách ly tập trung, giám sát và theo dõi tại nhà. 

2. Công tác tiêm chủng vaccin COVID-19: 

Thực hiện Quyết định 1210/QĐ-BYT ngày 09/02/2021 của Bộ Y tế về việc phê 

duyệt Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 

giai đoạn 2021 - 2022 do COVAX Facility hỗ trợ. Sở Y tế đang theo dõi tiến độ cung 

ứng vaccine của Bộ và xây dựng Kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 trên toàn 

tỉnh kịp thời, đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt ban hành Kế hoạch số 45/KH-

UBND ngày 19/03/2021 về việc tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin 

phòng COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2021-2022 do COVAX Facility 

hỗ trợ. 

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; Sở Y 

tế đã triển khai tại văn bản số 1144/SYT ngày 11/3/2021. Trung tâm Y tế huyện 

Long Điền đã xây dựng hoàn thiện kế hoạch số 96/KH-TTYT ngày 15/3/2021 triển 

khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền.  

Sáng ngày 18/03/2021, Trung tâm Y tế huyện Long Điền phối hợp cùng Bệnh 

viện Bà Rịa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm tiên chủng VNVC đã 

tổ chức tiêm cho 87 nhân viên Y tế, lực lượng tham gia trực tiếp công tác điều trị 

bệnh nhân COVID-19 của Trung tâm Y tế huyện Long Điền, Bệnh viện Bà Rịa, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Số lượng Vắc xin còn lại sẽ được xây dựng kế 

hoạch tiếp tục tổ chức tiêm vào ngày 31/03/2021. 
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3. Tình hình tiếp nhận công dân Việt Nam từ Đức về cách ly tại tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu theo Kế hoạch số 45/KH-BCĐ ngày 05/03/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch COVID-19 tỉnh: 

- Tổng số tiếp nhận: 305 công dân Việt Nam, có 132 nam, 173 nữ. Trong đó có 

9 trẻ em (7 nam, 2 nữ). 

- Thời gian tiếp nhận: từ 11 giờ 30 đến 15 giờ 00 ngày 11/03/2021. 

- Cơ sở cách ly: Khu cách ly Trường Cao Đẳng Quốc tế Vabis - TX Phú Mỹ. 

- Ngày 12/3/2021 đã lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm lần I cụ thể 

như sau: 304 trường hợp âm tính và 01 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. 

Hiện tại, trường hợp dương tính này đã được chuyển Trung tâm Y tế huyện Long 

Điền điều trị.  

- Ngày 20/03/2021 đã phát hiện thêm 01 trường hợp dương tính với SARS-

CoV-2, hiện trường hợp dương tính này đã được chuyển Trung tâm Y tế huyện Long 

Điền điều trị. 

- Ngoài ra, trong đợt tiếp nhận này có 01 trường hợp bị suy thận giai đoạn 4, cần 

phải điều trị nên đã được chuyển Trung tâm Y tế huyện Long Điền, phối hợp với 

Bệnh viện Bà Rịa hỗ trợ điều trị bệnh nhân này chạy thận định kỳ. 

- Ngày 24/03/2021, đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp đang cách 

ly và 01 trường hợp bị suy thận giai đoạn 4 đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện 

Long Điền, các kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Sáng 10 giờ 

ngày 25/03/2021 các trường hợp này đã hoàn thành cách ly và trở về địa phương. 

3. Chuẩn bị tiếp nhận công dân Việt Nam từ Canada về cách ly tại tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu: 

Thực hiện văn bản số 2761/UBND-VP ngày 24/03/2021 của Ủy ban Nhân dân 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc tiếp nhận công dân về cách ly tại địa bàn tỉnh; 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã xây dựng kế hoạch số 

57/KH-SYT ngày 24/03/2021 về việc chuẩn bị, tiếp nhận 355 công dân Việt Nam từ 

Canada về cách ly tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Cơ sở cách ly Trường Cao Đẳng Quốc 

tế Vabis) 

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Quân khu 7, giao cho tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẵn 

sàng tiếp nhận, cách ly 355 công dân Việt Nam từ Canada qua Cảng hàng không 

Quốc tế Tân Sơn Nhất, thời gian dự kiến sáng ngày 26/03/2021.  
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4. Tiếp tục 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: 2.879 chuyên gia. Các chuyên gia đến từ 34 quốc gia, 

đứng đầu là Malaysia với 460 chuyên gia; thứ 2 là Trung Quốc với 425 người; thứ 3 

là Anh với 352 chuyên gia; thứ 4 là Thái Lan với 298 chuyên gia; thứ 5 là Nga với 

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

- Số các chuyên gia đã hoàn thành cách ly: 2.511 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: 293 người. 

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

tỉnh làm việc: 1.043 người trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 6. 

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: 2.743 thuyền viên. 

- Tổng số thuyền viên đã hoàn thành cách ly: 2.594 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: 133 người. 

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

trong thời gian tới là 150 người. 

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

trong tình hình mới, Sở Y tế sẽ tiếp tục cập nhật và báo cáo kịp thời./. 
-  

-  

Nơi nhận: 
- 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. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

 

Phạm Minh An 

(Giám đốc Sở Y tế) 
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