
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NV Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày      tháng    năm 2020 

V/v báo cáo tình hình dịch bệnh và việc 

tổ chức các sự kiện trên địa bàn tỉnh. 
 

 

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh. 

   

Thực hiện công văn số 14189/UBND-VP ngày 17/12/2020 của UBND 

tỉnh về việc rà soát tình hình dịch bệnh COVID-19 để tổ chức các sự kiện, hội 

nghị, hội thao trên địa bàn tỉnh. 

Sở Y tế kính báo cáo tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, Việt Nam và 

các tỉnh lân cận và ý kiến về việc tổ chức các sự kiện trên địa bàn tỉnh như sau: 

1. Tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong nước và tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu: 

Tính đến 11 giờ ngày 18/12/2020, thế giới ghi nhận 74.653.660 ca m c và 

1.657925 trường h p tử vong do COVID-19 t i 220 quốc gia, v ng l nh thổ  M  

vẫn là quốc gia chịu  nh hưởng nghiêm tr ng nh t của dịch COVID-19 với 

17.394.314 trường h p m c và 314.629 trường h p tử vong do COVID-19  Tiếp 

theo là  n  ộ, Brazil, Nga, Pháp… T i  ông Nam  , Indonesia là v ng dịch 

lớn nh t khu vực với 643.508 trường h p m c  19.390 trường h p tử vong   

Tiếp theo là Philippines, Singapore… 

Dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức t p, b ng 

phát trở l i trong m a đông t i nhiều quốc gia với số trường h p m c liên tục gia 

tăng trong thời gian gần đây.  

Theo thông tin từ Ban Chỉ đ o Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 

ngày 17/12/2020 cho biết Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca m c mới COVID-19 là 

người nhập c nh ở Phú Yên và B c Liêu và đ  đư c cách ly ngay  Việt Nam 

hiện có 1 407 ca m c và 1263 đ  điều trị khỏi   ã 16 ngày  tính từ 2/12 , Việt 

Nam không ghi nhận ca m c mới trong cộng đồng  

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh COVID-19, đến 7 giờ ngày 

18/12/2020, tình hình dịch bệnh COVID-19 t i thành phố Hồ Chí Minh có tổng 

144 ca m c. T t c  các trường h p tiếp xúc gần F1, F2 liên quan đến ca bệnh 

BN1342, BN1347, BN1348 và BN1349 đều có kết qu  âm tính  Hiện t i, Ban 

Chỉ đ o PCD COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khuyến cáo người 

dân: Chung sống an toàn với dịch bệnh; Thực hiện "5K: Khẩu trang – Khử 



khuẩn – Kho ng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" và cập nhật thông tin 

chính thống để ph n ứng ph  h p, tránh hoang mang vì những thông tin sai lệch. 

Qua tham kh o công tác phòng chống dịch COVID-19 của các tỉnh lân 

cận như  ồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận cho th y: Các tỉnh vẫn tiếp tục 

thực hiện các chỉ đ o của các c p, 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  

T i tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, hiện có số ca m c cộng dồn là 68 ca (không có 

ca lây nhiễm trong cộng đồng), t t c  các ca bệnh này đ  đư c điều trị khỏi và ra 

viện  Số trường h p đang cách ly t i các cơ sở cách ly tập trung t i tỉnh là 292 

người, chủ yếu là đối tư ng chuyên gia và thuyền viên  

2. Dự báo nguy cơ 

- Theo Tổ chức Y tế thế giới  WHO  nhận định, dịch bệnh COVID-19 vẫn 

đang diễn biến phức t p t i nhiều nước trên thế giới  Mỗi ngày vẫn ghi nhận 

kho ng 250 ngàn ca m c mới, kho ng 5 ngàn người tử vong và chưa có d u hiệu 

chững l i; thậm chí đ  lây lan nhanh trở l i t i một số nước sau khi nới lỏng các 

biện pháp gi n cách x  hội  Theo nhiều dự báo, dịch bệnh có nguy cơ b ng phát 

m nh t i nhiều nước và có thể còn tiếp túc kéo dài đến hết năm 2021. 

- Nguy cơ dịch bệnh vẫn thường trực, nh t là từ người nhập c nh nhưng 

không ch p hành nghiêm quy định về cách ly, giám sát y tế, từ người nhập c nh 

trái phép, nguồn bệnh từ các đ t dịch trước nhưng chưa đư c phát hiện, từ hàng 

hóa nhập khẩu…  

- T i một số nơi, ngay c  trong một số cơ quan của Nhà nước và trong 

nhân dân đ  b t đầu xu t hiện tâm lý chủ quan, thực hiện không đúng, không 

đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch. 

- Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có vị trí địa lý nằm trong v ng kinh tế tr ng 

điểm phía Nam. Do đó, nhu cầu người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia 

k  thuật, lao động tay nghề cao, nhà qu n lý doanh nghiệp nhập c nh vào và làm 

việc t i tỉnh r t cao (Dự kiến chuyên gia vào tỉnh làm việc: 226 người trong thời 

gian tới). 

- Tỉnh có thế m nh về lĩnh vực c ng biển, là trung tâm c ng biển chính 

của khu vực  ông Nam bộ  Do đó, Tàu thuyền ra vào thường xuyên để trao đổi 

hàng hóa; đồng thời có ho t động thay đổi thuyền viên trên các chuyến tàu nhập 

c nh  Theo quy định, các thuỷ thủ này ph i đư c cách ly tập trung 14 ngày t i 

các cơ sở cách ly tập trung. 

 Do đó, nguy cơ có các trường h p nghi ngờ, các trường h p xác định 



m c bệnh viêm đường hô h p c p do virus SARS-CoV-2 là r t cao do nguồn 

bệnh từ bên ngoài vào   

3. Ý kiến về việc tổ chức các sự kiện, hội nghị tập trung đông người trên 

địa bàn tỉnh từ nay đến Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021. 

Căn cứ tình hình dịch COVID-19 nêu trên và công tác phòng chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, ngành Y tế kiến nghị UBND 

tỉnh nội dung này cụ thể như sau: 

- Cho phép tổ chức các ho t động, sự kiện tập trung đông người trên địa 

bàn tỉnh từ nay đến Tết Nguyên  án Tân Sửu năm 2021  Tuy nhiên, khi tổ chức 

các ho t động, sự kiện tập trung đông người trên địa bàn, các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị ph i xây dựng các phương án phòng chống dịch, thông báo cho Ban Chỉ 

đ o phòng chống dịch COVID-19 địa phương và cơ quan y tế đứng chân trên 

địa bàn biết để theo dõi n m tình hình, phối h p trong công tác phòng chống 

dịch và các tình huống có thể x y ra  

- Tiếp tục triển khai các nội dung khác theo chỉ đ o t i Công điện số 

1699/C -TTg ngày 2/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực 

hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và Văn b n số 13550/UBND -VP ngày 

03/12/2020 của UBND tỉnh. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm 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 b t buộc, khử 

khuẩn t i các khu vực cách ly, các khu dân cư tập trung, nơi công cộng như: 

ch , siêu thị, trường h c, cơ sở s n xu t, bến xe, bến c ng, sân bay, ga tàu   , 

trên các phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt là t i các cơ sở khám chữa 

bệnh  

- 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. 

- Tiếp tục thực hiện theo các Hướng dẫn chi tiết phòng, chống dịch 

COVID-19 t i hộ gia đình; nhà chung cư; cơ sở giáo dục các c p từ mầm non tới 

đ i h c; trụ sở làm việc; trong các cuộc h p; trên các phương tiện giao thông 

công cộng; t i trung tâm thương m i, siêu thị; t i các khu công nghiệp, nhà máy, 

xí nghiệp; t i cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống phục vụ t i chỗ; t i ch  đầu 

mối, ch  dân sinh (Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng 

đồng trong trạng thái bình thường mới” được triển khai tại Quyết định số 

3888/QĐ-BYT ngày 08/09/2020 của Bộ Y tế). 

-  ề nghị Ban Chỉ đ o chống dịch COVID-19 thành phố Vũng Tàu, huyện 

  t  ỏ đ m b o thực hiện nghiêm theo các hướng dẫn t i Quyết định số 



1246/Q -BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn t m 

thời cách ly y tế tập trung t i khách s n trong phòng, chống dịch COVID-19 do 

người đư c cách ly tự nguyện chi tr ”  Qu n lý chặt chẽ các cơ sở cách ly, người 

nhập c nh  Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch t i các cơ sở cách ly  

-  ề nghị Ban Chỉ đ o chống dịch COVID-19 thành phố Bà Rịa, thị x  

Phú M , huyện Long  iền; Bệnh viện Bà Rịa đ m b o thực hiện nghiêm theo 

các hướng dẫn theo các hướng dẫn t i Quyết định số 878/Q -BYT ngày 

12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế t i cơ sở cách 

ly tập trung để phòng chống dịch Covid-19”  Thường xuyên kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch t i các cơ sở cách ly  

-  ề nghị các Ban Chỉ đ o phòng chống dịch các huyện, thị x , thành phố 

thực hiện nghiêm việc qu n lý các trường h p cách ly t i nhà, nơi lưu trú theo 

đúng hướng dẫn t i Quyết định 879/Q -BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về 

việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế t i nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch 

COVID-19”.   m b o giám sát đủ 14 ngày đối với người sau khi hoàn thành 

cách ly tập trung  Xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân để x y ra các sai ph m làm 

dịch COVID-19 xâm nhập và lây nhiễm trong cộng đồng  

Sở Y tế kính báo cáo UBND tỉnh xem xét và quyết định. 

(Đính kèm Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08/09/2020 của Bộ Y tế)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thành viên BC  PCD COVID-19 tỉnh; 

- Thành viên BC  PCD COVID-19 ngành Y tế; 

- Các PG  SYT  để biết ; 

- KHTC; VPS; 

- TTKSBT tỉnh; 

- Lưu: VT, NV. 

GIÁM ĐỐC 

[da;xky] 

 

 

 

 

Phạm Minh An 
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