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BÁO CÁO NHANH 

Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 

(Cập nhật đến 16h ngày 19/5/2021) 

 

 

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH 

Dịch Covid-19 được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ 

Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019, đến nay đã có 221 quốc gia/vùng lãnh thổ trên 

toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc. 

- Thế giới: 164.930.623 (tăng 624.998 người mắc), bình phục 143.916.631 

người, tử vong: 3.420.002 người (tăng 14.320); 

- Tại Việt Nam: 4.579 trường hợp mắc Covid-19; Có 37 trường hợp tử vong; 

chữa khỏi 2.687 người, 1.855 người đang được điều trị. Trong ngày (tính từ 16h00 

ngày 18/5/2021-16h ngày 19/5/2021) ghi nhận 115 ca mắc mới trong nước và 01 ca 

được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. 

Ngày 29/4/2021, sau 34 ngày không có ca mắc trong cộng đồng, tính đến nay 

đã ghi nhận 1.538  bệnh nhân lây nhiễm cộng đồng tại 28 tỉnh, thành phố và 02 

bệnh viện1. 

* Tại tỉnh Tuyên Quang 

Trên địa bàn tỉnh ghi nhận 01 ca bệnh dương tính COVID-19. Hiện bệnh 

nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới cơ sở 2 Kim chung, Đông Anh, Hà 

Nội sức khỏe bình thường, không sốt; Số người tiếp xúc gần: 49 người (F1) và 207 

người (F2) và 75 (F3) hiện các trường hợp trên đã được lẫy mẫu xét nghiệm và cách 

ly theo quy định.Tổ chức cách ly khoanh vùng, phong tỏa một số hộ dân ở 03 thôn 

Khuôn Khoai, Bảo Ninh và thôn Hợp Long 1 để đảm bảo công tác phòng chống 

dịch COVID-19 đã lấy tổng số 822 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đều có kết quả 

âm tính lần 1. 

- Qua hệ thống giám sát quản lý dịch bệnh toàn quốc có thêm 01 ca bệnh là 

người Tuyên Quang đi lao động tại Công ty Kanegabo-Khu công nghiệp Bắc Giang 

được công bố ngày 19/5/2021 là bệnh nhân 4486 hiện đang điều trị tại Bắc Giang 

(Trường hợp này có về nhà tại Xã Tứ Quận, Huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang dịp 

nghỉ lễ 29/4 đến  02/5/2021 xuống công ty làm việc cho đến nay chưa về tỉnh Tuyên 

Quang, ngày 13/5 được công ty lấy mẫu lần 1, ngày 17/5 được lấy mẫu lần 2 và có 

                                           
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW (54), Bệnh viện K (28), Bắc Ninh (332), Hà Nội (174), Bắc Giang (527), Đà Nẵng 

(144), Vĩnh Phúc (88), Hưng Yên (30), Hà Nam (33), Thái Bình (17), Lạng Sơn (21), Hải Dương (15), Hòa Bình 

(07), Điện Biên (32), Nam Định (06), Huế (05), Quảng Nam (03), Quảng Trị (03), Đắk Lắk (03), Quảng Ninh (02), 

TP HCM (02), Yên Bái (01), Đồng Nai (01), Nghệ An (01), Thanh Hóa (01), Quảng Ngãi (01), Hải Phòng (02), Phú 

Thọ (03), Tuyên Quang (01), Sơn La (01). 
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kết quả dương tính) Trung tâm Y tế Huyện đã chỉ đạo rà soát người có tiếp xúc gần, 

người có liên quan để hướng dẫn khai báo y tế, theo dõi sức khỏe cách ly và lấy 

mẫu xét nghiệm theo quy định; liên quan đến BN 4353 là người thôn 7, Minh Phú 

xã Yên Phú huyện Hàm Yên, Chính quyền xã Trung tâm y tế huyện Hàm Yên đã rà 

soát có 43 trường hợp tiếp xúc gần và có liên quan, đưa đi cách ly tập trung 40 

người, cách ly tại nhà 04 người, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả các trường 

hợp trên, tiếp tục rà soát, hướng dẫn theo dõi sức khỏe và cách ly theo quy định.  

- Trường hợp liên quan đến ổ dịch tại bệnh viện  Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới 

cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) và Bệnh viện K3 Tân Triều, trong ngày 

qua rà soát, là 2.863 trong đó 836 người là Bệnh nhân, người nhà và 2.027 người có 

liên quan, đang được rà soát lấy mẫu xét nghiệm. Sở Y tế  chỉ đạo các huyện, thành 

phố tiếp tục truy vết các trường hợp trở về theo danh sách đã được cung cấp lấy 

mẫu, tổ chức cách ly kịp thời. 

- Ngày 19/5/2021 có 858 người về từ các tỉnh có công bố ca bệnh tại cộng đồng. 

Riêng trong ngày 18 và 19/5/2021 có 455 người về từ tỉnh Bắc Giang (Sơn Dương: 74 

người, Chiêm Hóa: 21 người, Thành phố: 8 người, Na Hang 04 người, Hàm Yên 1 

người) từ tỉnh Bắc Ninh (Sơn Dương: 275 người, Chiêm Hóa: 63 người, Thành phố: 3 

người, Na Hang 01 người, Hàm Yên: 5 người) 

- Trên địa bàn tỉnh hiện có 153 F1 đã lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính 

lần 01 (có 20 F1 có kết quả âm tính lần 02), 4.566 F2 và 1.344 F3 đã được cách ly 

theo đúng quy định. Tiếp tục đang truy vết các trường hợp trở về từ vùng dịch, ổ 

dịch phát hiện sớm nhất các trường hợp F1, lấy mẫu và cách ly theo đúng quy định. 

 - Tổng số người hiện đang được cách ly, theo dõi cách ly trong 14 ngày: 

15.470  người. cụ thể: 

+ Cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung: 329 người (có 01 chuyên gia) 

+ Cách ly tại các cơ sở y tế: 34 người. 

+ Cách ly tại nhà: 4.318 người (có quyết định); 10.789 người tự theo dõi. 

(Có biểu số liệu tại các huyện, thành phố chi tiết kèm theo) 

- Kết quả lấy mẫu xét nghiệm: Tính từ thời điểm 29/4/2021 đến 16h00 

19/5/2021:  Đã lấy 5.471 mẫu xét nghiệm;  Kết quả âm tính:  5.470 mẫu; 01 mẫu 

dương tính; 0 mẫu đang chờ kết quả.  

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản của trung ương, của tỉnh trong công 

tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh. 

Quán triệt và thực hiện nghiêm quan điểm "Chống dịch như chống giặc"; bình tĩnh 

và sáng suốt, chủ động và sáng tạo tích cực và nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các 

biện pháp phòng chống dịch theo quy định và phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an 

dân và ổn định chính trị; đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa 

XV và Hội đồng nhân dân các cấp ngày 23/5/2021. 
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2. Tuyên truyền vận động người dân không đến các vùng có dịch và người từ 

vùng dịch đặc biệt từ các khu Công nghiệp không trở về địa phương, những trường 

hợp đã về phải trung thực khai báo y tế với cơ quan chức năng và thực hiện cách ly 

theo quy định.  

3. Quản lý tốt các đối tượng nhiễm, nghi nhiễm, tuân thủ cách ly tại nơi tập 

trung, tại nhà đảm bảo không để dịch bệnh sẩy ra và lây nhiễm chéo tại các khu 

cách ly. Mọi trường hợp lơ là, chủ quan thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm 

các quy định về chỉ đạo phòng chống dịch phải được xác định trách nhiệm tập thể, 

cá nhân để xử lý nghiêm minh theo pháp luật của Nhà nước. 

 4. Đề nghị chính quyền địa phương chỉ đạo các tổ COVID-19 cộng đồng tích 

cực rà soát, truy vết người về địa phương đặc biệt là về từ các khu công nghiệp và 

có báo cáo kịp thời hàng ngày về Sở Y tế cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo để kịp 

thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân. 

Trên đây là Báo cáo cập nhật tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và các biện 

pháp phòng chống dịch đã triển khai./.  

 

Nơi nhận: 
- Bộ Y tế 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh;              (Báo cáo)      

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;                                

- Ban VH-XH, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó CT UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD (Bích). 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Hưng 
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