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BÁO CÁO  

Công tác ứng phó trước diễn biến dịch Covid-19 tại tỉnh Hải Dương,  

tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh thành trên toàn quốc. 

 (Cập nhật đến 07 giờ 30 ngày 01/02/2021) 
 

Sở Y tế, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, báo 

cáo nhanh các hoạt động đã triển khai để ứng phó với diễn biến dịch Covid-19 tại tỉnh 

Hải Dương, tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh, thành trên toàn quốc, như sau: 

I. Tình hình triển khai ứng phó với diễn biến dịch Covid-19: 

Sở Y tế, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo PCD COVID-19 tỉnh, đã khẩn trương 

chỉ đạo các đơn vị trực thuộc toàn ngành Y tế sẵn sàng ứng phó với các tình huống có 

thể xảy ra, phối hợp với các cơn quan, đơn vị liên quan thần tốc truy vết các trường 

hợp đi về từ vùng dịch, cách ly và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm kịp thời. 

Tính đến 07 giờ 30 ngày 01/02/2021, đã truy vết các trường hợp về từ vùng dịch 

theo các thông báo khẩn của Bộ Y tế và trên chuyến bay VN213 từ sân bay Nội Bài 

(Hà Nội) đến sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) vào lúc 15 giờ ngày 28/1/2021, cụ thể 

như sau: 

1. Trở về từ Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nội:  

Đã phát hiện và giám sát 57 trường hợp: 

+ Thị xã Phú Mỹ: 01 trường hợp (ca bệnh nghi ngờ, chuyển TTYT thị xã Phú 

Mỹ cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính) 

+ Thành phố Vũng Tàu: 12 trường hợp, đã lấy mẫu xét nghiệm ngày 30/01/2021 

cho kết quả âm tính và 31 trường hợp lấy mẫu xét nghiệm ngày 31/01/2021 cho kết 

quả âm tính; 

+ Huyện Xuyên Mộc: 01 trường hợp, đã lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm 

tính; 

+ Huyện Châu Đức: 08 trường hợp, đã lấy mẫu xét nghiệm ngày 31/01/2021 

cho kết quả âm tính; 

+ Thành phố Bà Rịa: 04 trường hợp, đã lấy mẫu xét nghiệm ngày 31/01/2021 

cho kết quả âm tính; 

 



2. Trên chuyến bay VN213 từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) đến sân bay Tân Sơn 

Nhất (TPHCM) vào lúc 15 giờ ngày 28/1/2021:  

Tổng số người phát hiện, giám sát và cách ly tập trung: 08 người. 

+ Thành phố Vũng Tàu: 06 trường hợp, chuyển cách ly tập trung VABIS Phú 

Mỹ, đã lấy mẫu xét nghiệm 02 trường hợp ngày 31/1/2021 cho kết quả âm tính. Ngày 

01/02/2021 tiếp tục lấy mẫu 04 trường hợp còn lại vừa chuyển cách ly tập trung chiều 

tối ngày 31/01/2021. 

+ Thị xã Phú Mỹ: 02 trường hợp, chuyển cách ly tập trung Vabis Phú Mỹđã lấy 

mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. 

Tổng số người liên quan đến các trường hợp đang được cách ly tập trung: 

147 người. 

+ Liên quan đến các trường hợp tại thành phố Vũng Tàu: cách ly tại nhà 60 

người tiếp xúc với tiếp xúc gần ca bệnh xác định; 

+ Liên quan đến các trường hợp tại Thị xã Phú Mỹ: Cách ly tại nhà 54 trường 

hợp (40 học sinh, 10 giáo viên và 04 người nhà); 

+ Liên quan đến 01 trường hợp chuyên gia người Nhật nhà máy Nhiệt điện Mê 

Kong-Phú Mỹ, đang được cách ly tập trung tại TP Hồ Chí Minh. Phát hiện có 33 người 

tiếp xúc gần với chuyên gia người Nhật của nhà máy tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, hiện 

đang thực hiện cách ly tại nhà máy. 

Hiện tại, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực và 

chuẩn bị môi trường bảo quản và vận chuyển mẫu thực hiện xét nghiệm theo công văn 

số 726/BYT-DP ngày 29/01/2021 của Bộ Y tế về việc tổ chức khai báo, người về từ ổ 

dịch tại Hải Dương và Quảng Ninh. 

Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố: tiếp tục cập nhật các điểm thông 

báo của Bộ Y tế, thông tin rộng rãi để người dân biết khai báo; thực hiện các biện pháp 

giám sát và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. 

Ngành Y tế đang phối hợp các cơ quan đơn vị, địa phương tiếp tục thông báo và 

điều tra, truy vết, cập nhật tình hình và báo cáo kịp thời. 

II. Công tác phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian tới: 

- Các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, thần tốc truy vết, điều tra dịch tễ những 

trường hợp trở về từ vùng dịch theo các thông báo khẩn của Bộ Y tế, cung cấp thông 

tin cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành 

phố để hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. 

- Tiếp tục khẩn trương triển khai các nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 487/BCĐ-

YT ngày 28/01/2021 về việc tăng cường quản lý người nhập cảnh trái phép và nhập 

cảnh cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 479/SYT-



NV ngày 28/01/2021 về việc tăng cường thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 tại các cơ sở y tế; văn bản số 493/BCĐ-YT ngày 28/01/2021; 

Văn bản số 503/SYT-NV ngày 29/01/2021 về thông báo khẩn liên quan đến các ca 

bệnh ở Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội; Công văn số 528/BCĐ-YT ngày 

30/01/2021 về việc triển khai rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Công văn khẩn số 529/BCĐ-YT ngày 

30/01/2021 triển khai Thông báo khẩn số 28, 29 và 30 của Bộ Y tế và Văn bản số 

990/UBND-VP ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về tăng cường biện pháp phòng 

chống dịch Covid-19. 

- 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 nhanh công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh, Sở Y tế, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh sẽ 

tiếp tục theo dõi, giám sát và báo cáo kịp thời./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 

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

- TTKSBT tỉnh; 

- VPS; KHTC; 

- Lưu: VT, NV. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
  

Phạm Minh An 

(Giám đốc Sở Y tế) 
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