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BÁO CÁO NHANH 

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

(Cập nhật đến 16h ngày 03/6/2021) 

 

 

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH 

1. Thế giới: Có 221 quốc gia/vùng lãnh thổ ghi nhận có 172.450.261 người 

mắc Covid-19, bình phục 155.100.613 người, tử vong: 3.707.474 người. 

2. Việt Nam: Có 7.972 người mắc, 49 người tử vong; chữa khỏi 3.085 người 

và 4.838 người đang được điều trị. Trong ngày (tính từ 16h00 ngày 02/6/2021-16h 

ngày 03/6/2021) ghi nhận 297 bệnh nhân, trong đó: 280 ca mắc mới trong nước và 

17 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Giai đoạn 4 (tính từ ngày 27/4/2021 

đến nay) đã ghi nhận 4.876 bệnh nhân lây nhiễm cộng đồng tại 37 tỉnh, thành phố 

và 02 bệnh viện1. 

3. Tại tỉnh Tuyên Quang: 

* Từ tháng 01/2020 đến 26/4/2021: Trải qua 03 đợt dịch với nhiều diễn biến 

nhưng với sự quyết liệt vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đồng thuận của nhân 

dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang không ghi nhận ca bệnh COVID-19. 

* Từ ngày 27/4 đến 16h00' ngày 30/5/2021: Đã ghi nhận 01 ca bệnh dương 

tính COVID-19 ngày 16.5.2021(BN4191), hiện bệnh nhân đang được điều trị tại 

Bệnh viện Nhiệt đới cơ sở 2 Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội sức khỏe ổn định, 

không sốt; Đã tổ chức khoanh vùng, cách ly phong tỏa một số hộ dân ở 03 thôn 

Khuôn Khoai, Bảo Ninh và thôn Hợp Long 1 tại xã Yên Nguyên, huyện Chiêm 

Hóa. Ngay trong đêm 16/5/2021 đã tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ từng giờ, 

từng phút, thần tốc truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm, khoanh vùng, phun khử khuẩn 

toàn bộ khu vực và đưa các trường hợp F1 đi cách ly tập trung nhằm sớm kiểm soát 

tình hình, nhanh chóng phát hiện các trường hợp nghi nhiễm và có nguy cơ lây 

nhiễm. Đã truy vết xác định số người tiếp xúc gần: 49 người (F1), 218 người (F2) 

và 75 (F3), đã lấy tổng số 822 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong khu cách ly 

phong tỏa đều có kết quả âm tính lần 1, trong ngày đã tiến hành lấy mẫu lần 2( 

Riêng 49 người là F1 đã được lấy mẫu lần 2 đều có kết quả âm tính). 

                                           
1 Bắc Giang (2620), Hà Nội (266), Bắc Ninh (941), Lạng Sơn (80), TP HCM (277), Đà Nẵng (158), Vĩnh Phúc (90), 

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW (91), Điện Biên (58), Hải Dương (50), Bệnh viện K (71), Hà Nam (44),Hưng Yên 

(37), Thái Bình (20), Hòa Bình (07), Nam Định (06), Thanh Hóa (05), Huế (05), Ninh Bình (04), Long An (10), Thái 

Nguyên (03), Quảng Nam (03), Phú Thọ (04), Quảng Trị (03), Đắk Lắk (04), Hải Phòng (03), Quảng Ninh (02), Gia 

Lai (01), Bạc Liêu (01), Nghệ An (01), Quảng Ngãi (01), Yên Bái (01), Sơn La (01),  Tuyên Quang (01), Đồng Nai 

(01), Tây Ninh (01), Bình Dương (03), Trà Vinh (02), Đồng Tháp (01). 
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- Qua hệ thống truy vết, giám sát quản lý dịch bệnh toàn quốc đến nay, tỉnh 

Tuyên Quang có 08 công dân khác mắc COVID-19 đang ở các tỉnh, gồm: 05 BN là 

Công nhân đi lao động tại tỉnh Bắc Giang hiện đang cách ly điều trị tại tỉnh Bắc 

Giang (BN 3823, 3918, 4211, 4353 và 4486); 01 công dân lao động tự do đang điều 

trị tại Vĩnh Phúc (BN2976) và 02 BN là Bệnh nhân và bố đi chăm con tại Bệnh viện 

K Tân Triều hiện đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (BN 4733 và 

4887). Cả 08 Bệnh nhân này đều không về tỉnh Tuyên Quang từ ngày 04/5/2021. 

- Trong ngày tiếp nhận 01 bệnh nhân là Bệnh nhân 2796 (có kết quả xét 

nghiệm 04 lần âm tính) từ Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương Kim Chung về tiếp 

tục cách ly theo dõi 14 ngày tại Bệnh viện Phổi. 

- Qua rà soát và truy vết có tổng số F1 là 153 người đã lấy mẫu xét nghiệm 

đều có kết quả âm tính lần 01(trong đó có 153 người có kết quả âm tính lần 2 và 

130  người có kết quả âm tính lần 03 bao gồm cả Chồng và con BN 4191) đã có 132 

người là F1 đã hết thời gian cách ly y tế tập trung được trở về địa phương theo dõi 

tiếp 07 ngày tại nhà. Số F2 là 5.949 người và F3 là 1.420 người, đã được cách ly, 

lấy mẫu, theo dõi sức khỏe đúng quy định. Hiện nay đang tiếp tục 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 tập trung theo đúng quy định, các trường hợp F2 và có liên quan 

thực hiện cách ly tại nhà đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch. Trong ngày có: 

654 người (cộng dồn 33.378 người) về từ các tỉnh có công bố ca bệnh tại cộng 

đồng2.  

- Tổng số người hiện đang được cách ly, theo dõi 11.942 người. cụ thể: 

+ Cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung: 231 người (trong đó F1 là 21 người). 

+ Cách ly tại các cơ sở y tế: 18 người. 

+ Cách ly tại nhà: 2.234 người (có quyết định); 9.459 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 27/4/2021 đến 16h00 

03/6/2021 đã lấy 8.649 mẫu xét nghiệm; Kết quả âm tính: 8.564 mẫu; 01 mẫu 

dương tính(BN4191); số đang chờ: 84 mẫu. 

- Đã thành lập 2.454 tổ Covid cộng đồng giúp Ban chỉ đạo các cấp trong thực 

hiện công tác phòng chống dịch tại các địa phương cụ thể: Lâm Bình (190), Na 

Hang (518), Chiêm Hóa (395), Hàm Yên (354), Sơn Dương (388), Yên Sơn (355) 

và Thành phố (254). 

- Thành lập 03 chốt kiểm dịch liên ngành (02 chốt tại xã Sơn Nam và xã Hợp 

Thành thuộc huyện  Sơn Dương và 01 chốt tại Km 18 xã Đội Bình huyện Yên Sơn) 

thực hiện phun khử trùng phương tiện, đo thân nhiệt, khai báo y tế, kiểm tra phương 

tiện lưu thông vào tỉnh, hướng dẫn đeo khẩu trang, sàng lọc, phát hiện sớm các 

trường hợp nghi nhiễm để có biện pháp cách ly cụ thể, nhất là từ địa phương có ổ 

dịch để tổ chức đưa ngay vào các khu cách ly tập trung của tỉnh, huyện và thành 

phố. Tính từ 09h ngày 20/5 đến 14 giờ ngày 03/6/2021: Kiểm soát được 64.556 lượt 

                                           
2 Báo cáo số 1625/BC-QLHC  ngày 03/6/2021 của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội của Công an 

tỉnh về Báo cáo Thống kê công dân trở về địa phương. 
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phương tiện (47.429 lượt ô tô, 17.127 lượt xe máy) và 102.524 người khai báo y tế; 

trong ngày 03/6/2021(số liệu tính từ 14h ngày 02/6/2021 đến 14h ngày 03/6/2021) 

số phương tiện qua các chốt 4.899 lượt (3.341 ô tô, 1.558 xe máy); đã kiểm soát số 

người vào địa phương qua các chốt kiểm dịch và yêu cầu khai báo y tế: 6.848 lượt 

người. Số liệu người về qua chốt hàng ngày đã được Sở Y tế rà soát lọc danh sách 

gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để kịp thời kiểm tra, giám sát người về 

địa phương thực hiện hướng dẫn khai báo y tế, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo 

đúng các quy định. 

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI  

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo 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 

mục tiêu kép vừa phòng chống dịch có hiệu quả đảm bảo an toàn cho nhân dân vừa 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đã giao trong các mục tiêu Kế hoạch năm 2021. 

2. Rà soát, quản lý tốt các đối tượng về từ ổ dịch, vùng dịch, tuân thủ cách ly 

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

cách ly. Yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và thực hiện nghiêm 5K 

của Bộ Y tế; Mọi trường hợp lơ là, chủ quan thiếu trách nhiệm, thực hiện không 

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

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

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân đi lao động đang ở 

các khu công nghiệp không về tỉnh trong thời điểm hiện tại; trường hợp đã trở về trung 

thực khai báo y tế với cơ quan chức năng và không được giấu bệnh nếu có biểu hiện 

ho, sốt phải kịp thời khai báo để được hướng dẫn và lấy mẫu xét nghiệm ngay;  

4. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp; chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo và 

tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại cơ quan đơn vị. 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 thông tin kịp thời với cơ 

quan Y tế để phát hiện sớm nhất ca bệnh nghi ngờ, cách ly, khoanh vùng kiểm soát 

dịch bệnh hiệu quả đảm bảo công tác phòng chống dịch. 

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 (Thùy). 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Hưng 
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