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

(Giai đoạn 2 từ ngày 25/7-15/8/2020) 

 

I- TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN THẾ GIỚI, TẠI VIỆT NAM 

1- Trên thế giới 

Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona 

được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào 

tháng 12/2019. Sau đó, dịch đã lan ra 31 tỉnh thành của Trung Quốc. Ngày 

31/01/2020, Tổ chức Y tế thế giới đã công bố dịch bệnh là sự kiện y tế công 

cộng khẩn cấp gây quan ngại toàn cầu (PHEIC). Ngày 28/02/2020, Tổ chức Y tế 

thế giới đã nâng mức cảnh báo lây nhiễm toàn cầu đối với dịch Covid-19 lên 

mức “rất cao”. 

Đến nay, (cập nhật lúc 17h00 ngày 15/8/2020): 215 quốc gia/vùng lãnh 

thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc. Thế giới: 21.383.979 ( 

209.065/24h) người mắc, 764.051( 4.669/24h) người tử vong. 

2- Tình hình tại Việt Nam 

- Giai đoạn 1:  

+ Trước ngày 06/3/2020 có 16 người mắc (02 người Trung Quốc; 01 

người Mỹ; 13 người Việt Nam trong đó Vĩnh Phúc 11 người, Thanh Hóa 01 

người và Khánh Hòa 01 người), được điều trị khỏi 16/16 trường hợp 

+ Từ 6/3 – 24/7/2020 (Sau 99 ngày không ghi nhận ca mắc tại cộng đồng): 

Có 400 ca mắc, không có trường hợp tử vong, điều trị khỏi 349 trường hợp. 

- Giai đoạn 2: Từ 25/7/2020 đến nay đã ghi nhận 534 người mắc Covid-19 

trong đó tại cộng đồng là 475 người liên quan đến ổ dịch Đà Nẵng. 

- Cộng dồn tổng số: 950 trường hợp mắc Covid-19; Có 23 trường hợp tử 

vong, trong ngày tăng 02 người đều là những bệnh nhân có bệnh lý nền/ suy 

thận giai đoạn cuối đang chạy thận nhân tạo chu kỳ; chữa khỏi 447 người, còn 

480 người đang được điều trị1.  

3. Tại Tuyên Quang: 

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

Giai đoạn 1:  

                                           
1 Đà Nẵng (341 người mắc, tử vong 19, điều trị khỏi 42 người); Hà Nội( 150 người mắc, điều trị khỏi 121người); 

Quảng Nam (95 người mắc, 03 tử vong, điều trị khỏi 7 người); TP HCM (77 người mắc, khỏi 62 người); Bà Rịa 

Vũng Tàu (37 người mắc, điều trị khỏi 26 người);Thái Bình(31 người mắc, điều trị khỏi 30 người;); Bạc Liêu 

(25 người mắc, điều trị khỏi 24 người); Ninh Bình (23 người mắc, điều trị khỏi 21 người); Vĩnh Phúc(19 người 

mắc, điều trị khỏi 19 người); Thanh Hóa (18 người mắc, điều trị khỏi 16 người); Bắc Giang (10 người mắc, điều 

trị khỏi 04 người); Hải Dương (9người mắc, điều trị khỏi 4 người); Nam Định (08 người mắc, điều trị khỏi 3 

người);Quảng Ngãi(07 người mắc,điều trị khỏi 2 người); Lạng Sơn (4 người mắc, điều trị khỏi 0 người)… 
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+ Trước ngày 06/3/2020, ghi nhận 20 trường hợp nghi ngờ do trở về từ 

Trung Quốc đã được lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả âm tính 17 người và loại trừ 

03 người do không đủ yếu tố dịch tễ; 

+ Từ 6/3 - 24/7/2020: Đã theo dõi và cách ly y tế 323 người tại cơ sở cách 

ly tập trung và 3387 người tại nhà. Đã lấy mẫu 693 mẫu/ 553 người được lấy 

mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2( trong đó có 140 người được lấy mẫu xét nghiệm 

2 lần) do trở về từ vùng dịch, ổ dịch và có kết quả âm tính 690 người và loại trừ 

03 người do không đủ yếu tố dịch tễ; 

- Giai đoạn 2: Từ 25/7/2020 (Sau 99 ngày không ghi nhận ca mắc tại cộng 

đồng) đến nay đã rà soát có 1.721 người trở về từ Đà Nẵng (tính từ 01/7/2020) và 

các địa điểm có bệnh nhân Covid-19. Đã được lấy mẫu 970 người về từ Đà Nẵng 

và người về từ vùng dịch có yếu tố dịch tễ nghi ngờ trong vòng 14 ngày. Đã có 

kết quả 958 mẫu đều âm tính.  

- Tổng số người nghi nhiễm và tiếp xúc gần với những người đi/về vùng dịch 

đang được cách ly, theo dõi y tế: 486 người. Trong đó: 

+ Cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung: 03 người (trong ngày 03 chuyên gia 

hết thời gian cách ly 14 ngày) 

+ Cách ly tại các cơ sở y tế: 15 người. ( có 01 người ho và 01 người sốt) 

+ Cách ly tại nhà: 98 người (có Quyết định); tự theo dõi tại nhà 370 

người.(Biểu kèm theo) 

Có  484  trường hợp không sốt, sức khỏe bình thường; 

- Số mẫu lấy xét nghiệm trong ngày: 01 mẫu; 

+ Số mẫu cộng dồn (tính từ 30/01/2020 đến nay): 1.683 mẫu xét nghiệm  

+ Số có kết quả trong ngày: Không 

+ Kết quả âm tính:(tính từ 30/1/2020): 1.665 mẫu;  

+ Chờ kết quả: 12 mẫu  

+ Không đủ yếu tố dịch tễ làm xét nghiệm (đã loại trừ): 6 người. 

II- CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH ĐÃ TRIỂN KHAI (từ 25/7/2020) 

1. Công tác chỉ đạo 

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ, bộ, ngành Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã 

kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trong tình hình mới. 

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh 

thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra theo lĩnh vực, 

ngành, địa phương phụ trách. Sở Y tế, cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh 

cập nhật kịp thời và ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện của 

ngành và phối hợp với các đơn vị trong công tác phòng, chống dịch Covid-192 

                                           
2 Ngày 25/7/2020, Sở Y tế ban hành Công văn số 1074/SYT-NVYD về tiếp tục triển khai các biện pháp phòng 

chống dịch COVID-19; Ngày 28/7/2020 Sở Y tế ban hành Công văn 1088/SYT-NVYD về  tăng cường các biện 

pháp cấp báchphòng chống dịch bệnh COVID-19  

-  Ngày 27/7/2020 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2303/UBND-KGVX về tăng cường các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh COVID-19. 
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2. Kết quả: 

2.1. Công tác truyền thông 

Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe của Sở Y tế cập nhật thông tin 

về tình hình dịch bệnh các Thông báo khẩn của Bộ Y tế về các địa điểm nguy cơ 

tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi; tuyên truyền người dân không được chủ quan, lơ là 

mất cảnh giác, tự giác khai báo y tế đối với người có liên quan đến các yếu tố 

dịch tễ/đi/về từ vùng dịch đặc biệt là từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam và 

các tỉnh công bố có bệnh nhân Covid-19 lây bệnh trong công đồng  

Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, truyền hình địa 

phương về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; tuyên truyền vận động, 

khuyến cáo người dân tự giác thực hiện biện pháp đeo khẩu trang trên các 

phương tiện giao thông công cộng, nơi công cộng, bên ngoài các trường học, trụ 

sở làm việc, rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; bảo đảm các điều 

kiện phòng dịch. Tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác. 

Yêu cầu tất cả cán bộ công chức, viên chức, người lao động có điện thoại 

thông minh phải khai báo y tế và cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo 

nguy cơ lây nhiễm COVID-19 giúp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. (tại 

địa chỉ: https://ncovi.vn và  https://www.bluezone.gov.vn). 

2.2. Chuyên môn kỹ thuật 

- Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật và Trung tâm Y tế các huyện chỉ 

đạo các Trạm Y tế rà soát các trường hợp trở về từ Đà Nẵng và các tỉnh có bệnh 

nhân Covid-19 cần phải được khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe tại nhà theo dõi 

sức khỏe 14 ngày tại nhà, khi có triệu chứng bất thường như sốt, ho, khó thở... 

cần thông báo đến ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn đi khám và chỉ đạo lấy 

mẫu xét nghiệm các trường hợp trở về từ Đà Nẵng trong vòng 14 ngày theo quy 

định phòng dịch. 

Tham mưu cho Ban chỉ đạo huyện/thành phố ra Quyết định cách ly tập 

trung đối với người trở về từ ổ dịch, tiếp xúc gần với người nghi ngờ đưa vào 

khu cách ly tập trung hoặc ra Quyết định cách ly tại nhà và ký cam kết tuân thủ 

cách ly, nếu vi phạm sẽ bị cưỡng chế đưa vào khu cách ly tập trung. Các hợp 

cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày ghi sổ sách, theo dõi tình trạng sức khỏe 

                                                                                                                                    
- Ngày 31/7/2020 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2381/UBND-KGVX về tăng cường thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh COVID-19. Công văn số 2371/UBND-KGVX ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh về tăng 

cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm 2020 trước diễn biến phức tạp của 

dịch COVID-19; 

- Ngày 04/8/2020, UBND tỉnh ban hành công văn 2417/UBND-KGVX  về thực hiện các biện pháp kiểm soát 

hiệu quả, không để dịch bệnh Covid-19 lây lan trên diện rộng; 

- Ngày 05/8/2020, Sở Y tế ban hành Kế hoạch  483/KH-SYT về kế hoạch kiểm tra, đánh giá Bệnh viện an toàn 

phòng, chống dịch Covid-19 và dịch viêm đường hô hấp cấp tại các cơ sở  khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang. 

- Ngày 06/8/2020, BCĐ ban hành văn bản số 1179/CV-BCĐ về tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống 

dịch bệnh COVID-19. 

- Ngày 11/8/2020, UBND tỉnh ban hành công văn 2508/UBND-KGVX  về tăng cường các biện pháp phòng, 

chống dịch nhất là tại các khu đô thị, khu vực tập trung đông người, khu công nghiệp; 

- Ngày 13/8/2020, Sở Y tế ban hành Công văn số 1238/SYT-NVYD thực hiện Công điện 1263/CĐ-BYT 

 

https://ncovi.vn/
https://www.bluezone.gov.vn/
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hàng ngày, báo cáo kịp thời khi có diễn biến bất thường và báo các định kỳ theo 

đúng quy định.  

- Sở Y tế thành lập 03 đoàn công tác kiểm tra và giám sát các địa phương, 

đơn vị trong thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện Quyết 

định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế về việc Ban hành bộ tiêu chí 

Bệnh viện An toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các bệnh dịch viêm đường 

hô hấp cấp; Văn bản số 1009/KCB-QLCL&ĐT ngày 31/7/2020 của Cục Quản 

lý khám chữa bệnh về việc hướng dẫn đánh giá Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn 

phòng chống dịch Covid-19 và dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. 

- Thực hiện kết nối giao ban trực tuyến với Bộ Y tế và tổ chức giao ban 

trực tuyến với các bệnh viện và Trung tâm y tế để triển khai kịp thời các Văn 

bản chỉ đạo đồng thời giải quyết các vướng mắc tại cơ sở trong triển khai thực 

hiện công tác phòng chống dịch bệnh. 

- Chỉ đạo các cơ sở y tế (bao gồm cả các phòng khám tư nhân): 

+ Tăng cường công tác khám sàng lọc, người bệnh có dấu hiệu cảm cúm, 

triệu chứng ho sốt và nghi ngờ có yếu tố dịch tễ bố trí khám ở khu vực riêng, 

phân luồng riêng và có sổ theo dõi quản lý ca bệnh; Hướng dẫn khai báo y tế và 

tăng cường vệ sinh tay, sát trùng… tại các cơ sở y tế; đồng thời thông báo tới 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm y tế các huyện thành phố lấy 

mẫu bệnh phẩm các trường hợp có yếu tố nguy cơ nghi nhiễm COVID-19, các 

trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính nghi do vi rút, các chùm trường hợp 

viêm đường hô hấp cấp tính. 

+ Kiện toàn các đội cấp cứu, phản ứng nhanh, sẵn sàng cho các tình 

huống, phương án khi dịch bệnh sẩy ra; Tổ chức phân luồng sàng lọc người 

bệnh, chỉ định lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 100% bệnh nhân đến 

khám có triệu chứng ho, sốt trở về từ Đà Nẵng  

 + Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẵn sàng 02 đội cơ động phản ứng nhanh 

thường trực 24/24h sẵn sàng hỗ trợ các Bệnh viện (khi có yêu cầu) 

+ Thực hiện các Công điện của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19 và Bộ Y tế về việc khẩn trương khắc phục những tồn tại sau chấm 

điểm Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn, caccs bệnh viện an toàn ở mức thấp cần 

hoàn thiện xong trước 18/8/2020. Đẩy mạnh các biện pháp phòng và kiểm soát 

lây nhiễm Covid-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.  

 + Chủ động đảm bảo trang thiết bị, phương tiện phòng hộ và vật tư y tế tại 

Đơn vị trong công tác phòng chống dịch bệnh. 

- Công an tỉnh chủ động phối hợp với chính quyền địa phương chủ động 

trong công tác phòng, chống dịch; Theo báo cáo rà soát số người đi Đà Nẵng, 

Quảng Nam, Quảng Ngãi và các tỉnh có ca bệnh COVID-19 trở về địa phương từ 

01/7 đến thời điểm 17h ngày 14/8/2020 có 1.721 người (tăng 69 người); Tăng 

cường phát hiện những trường hợp người địa phương đi Lao động tự do nhập cảnh 

trái phép trở về để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Số người 

nước ngoài đang tạm trú trên địa bàn tỉnh: Tính đến ngày 14/8/2020 có 266 người.  

2.3. Về Khu cách ly: 
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- Kích hoạt lại 08 khu cách ly tập trung của huyện, thành phố đã được 

thành lập, chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận người được yêu cầu cách ly tập trung.  

-Thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung cho người nước ngoài của tỉnh3 có 

quy mô tiếp nhận 40 người cách ly. Từ ngày 16/7/2020 đã tiếp nhận cách ly 16 

người/ 39 người đã được UBND tỉnh đồng ý cho nhập cảnh về Tuyên Quang, đã 

hoàn thành thời gian cách ly 14 người gồm 13 Chuyên gia quốc tịch Trung Quốc 

và 01 phiên dịch người Việt Nam, trong ngày không tiếp nhận chuyên gia vào 

dự kiến tiếp nhận 05 thêm chuyên gia vào khu cách ly, hiện đang có 03 chuyên 

gia đang thực hiện cách ly và 32 chuyên gia đang chờ làm thủ tục tại Cục xuất 

nhập cảnh.  

2.4.. Về đảm bảo kỳ thi Tốt nghiệp PTTH:  

- Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trực thuộc 

đảm bảo phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe và an toàn vệ sinh thực phẩm 

tại các điểm thi an toàn. 

   III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH TIẾP THEO 

1. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại Đà Nẵng và các 
tỉnh có công bố ca bệnh Covid-19, Đề nghị UBND tỉnh ban hành Kế hoạch điều 
chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 11/KH-UBND tỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch 
bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona. 

2. Tăng cường rà soát, đi từng ngõ, gõ từng nhà để lập danh sách toàn bộ 
những trường hợp trên địa bàn tỉnh đi đến, về từ Đà Nẵng và các tỉnh có bệnh 
nhân Covid-19 lưu ý liên quan đến các địa điểm có trong các thông báo khẩn 
của Bộ y tế yêu cầu khai báo y tế điện tử, tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà 
đủ 14 ngày; Phát hiện sớm và quản lý tốt các đối tượng nghi nhiễm, những người 
đi lao động từ Trung Quốc trở về theo đường tiểu ngạch cần được cách ly y tế 
tập trung và lấy mẫu xét nghiệm kịp thời theo đúng hướng dẫn; giám sát tuân 
thủ cách ly tại nhà, tại nơi tập trung và thực hiện nghiêm quy định phòng chống 
dịch bệnh; 

3. Về Khu cách ly tập trung: Đề nghị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, UBND các 
huyện, thành phố rà soát, kiện toàn lại các khu cách ly Tập trung đã được thành 
lập, chuẩn bị sẵn sàng cơ số giường thực tế và phương án đảm bảo giường dự 
phòng để tiếp nhận người cách ly đáp ứng mọi tình hướng của dịch bệnh. 

4. Về Y tế: 

 - Tiếp tục thực hiện việc phân luồng, phân tuyến điều trị hợp lý ngay từ 

khâu tiếp đón bệnh nhân, phòng ngừa lây nhiễm tại các cơ sở y tế, bảo đảm an 

toàn đối với cán bộ y tế, người tham gia phòng, chống dịch, người cao tuổi, 

người có bệnh lý nền, các đối tượng yếu thế. 

- Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm, khẩu 

trang, dung dịch sát khuẩn… để kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch 

trên địa bàn tỉnh. 

                                           
3 Quyết định 272/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập cơ sở cách ly tập trung phòng 

chống dịch Covid-19 của tỉnh dành cho người nước ngoài. 

- Kế hoạch số 377/KH-SYT ngày 13/7/2020 của Sở Y tế về ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở cách ly 

tập trung 
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- Tăng cường kiểm tra, giám sát tại các cơ sở y tế trong việc thực hiện Bộ 

tiêu chi Bệnh viện an toàn phòng chống dịch, rà soát kịch bản ứng phó với từng 

cấp độ trong phòng, chống dịch bệnh, kiện toàn, bổ xung nhân lực cho các tổ, 

đội phản ứng nhanh để triển khai kịp thời các hoạt động đáp ứng với các tình 

huống dịch bệnh Covid-19. 

5. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trên tinh thần đảm bảo học tập, sản xuất kinh 

doanh, sinh hoạt an toàn; tuyên truyền vận động, khuyến cáo người dân thực 

hiện biện pháp đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng, nơi 

công cộng, bên ngoài các trường học, trụ sở làm việc, rửa tay với xà phòng hoặc 

dung dịch sát khuẩn; bảo đảm các điều kiện phòng dịch. Khai báo y tế và cài đặt 

ứng dụng Bluezone trong giám sát, truy vết các ca bệnh nghi ngờ. 

6. Tăng cường kiểm tra, giám sát tại cơ sở đặc biệt giám sát các trường 

hợp tự theo dõi sức khỏe tại nhà nắm bắt tình hình để có các biện pháp chỉ đạo, 

giải quyết kịp thời./. 

 
Nơi nhận : 

- Bộ Y tế 
- TTr tỉnh ủy - HĐND tỉnh; 

- Ban tuyên giáo;  

- Ban VHXH,HĐND tỉnh 

- TV BCĐ PCD nCoV tỉnh;       (BC) 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- LĐ Sở Y tế; 

- Lưu VT, NVYD(Bi). 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

La Đăng Tái 
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