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BÁO CÁO  

Tình hình dịch bệnh COVID-19 và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tính đến 16h00, ngày 07/5/2021) 

 

A. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI VIỆT NAM 

1. Trên thế giới: Tính đến 14h00 ngày 07/5/2021, dịch bệnh COVID-19 

đã xuất hiện tại hơn 215 quốc gia và vùng lãnh thổ khiến 156.742.504 người 

mắc, 3.270.988 người tử vong. 

2. Tại Việt Nam:  

- Tính đến 14h00 ngày 07/5/2021, ghi nhận 3.091 trường hợp dương tính 

với SARS-CoV-2, trong đó: 2.560 trường hợp điều trị khỏi, 496 trường hợp 

đang điều trị, 35 trường hợp tử vong. 

- Tổng số ca lây nhiễm COVID-19 trong nước tính từ ngày 27/04/2021 đến 

nay có 121 trường hợp ở 15 tỉnh/thành phố: Hà Nội (47 trường hợp, trong đó tại 

Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương có 38 trường hợp); Vĩnh Phúc (25); Hà Nam (14); 

Bắc Ninh (12); Thái Bình (5); Đà Nẵng (05); Hưng Yên (04); Hải Dương (02); Yên 

Bái (01); Quảng Nam (01); Quảng Ngãi (01); Lạng Sơn (01); Đồng Nai (01); Thanh 

Hóa (01); thành phố Hồ Chí Minh (01). 

B. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 

1. Tình hình chung (Tính từ ngày 01/01/2021 đến nay) 

- Tổng số trường hợp đã được theo dõi, giám sát: 20.646 (Cách ly tập 

trung, tự nguyện: 1.176; Cách ly tập trung: 1.196; Cách ly tại cơ sở y tế: 395; 

Cách ly tại nhà: 17.879). 

- Tổng số trường hợp nhập cảnh đã được theo dõi tại tỉnh: 1.176 trường hợp. 

- Tổng số mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2: 16.835 trường hợp. 

+ Dương tính 28 mẫu, trong đó: 26 trường hợp tại tỉnh (Bình Xuyên: 02, 

Lập Thạch: 02; Phúc Yên: 09, Yên Lạc: 01; Vĩnh Tường: 01, Vĩnh Yên: 11); 02 

trường hợp nhập cảnh (Cách ly tại Khách sạn DIC STAR).  

+ Nghi ngờ: 03 mẫu. 
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+ Âm tính: 16.703 mẫu. 

+ Chờ kết quả: 101 mẫu. 

2. Liên quan đến ổ dịch tại tỉnh phát hiện từ ngày 30/4/2021. 

Tổng số người được theo dõi giám sát: 23.218 trường hợp trong đó: 

- Số ca trường hợp mắc: 26 trường hợp dương tính. 

- Số trường hợp tiếp xúc vòng 1: 1.656 người. 

- Số trường hợp tiếp xúc vòng 2: 11.506 người. 

- Số trường hợp tiếp xúc vòng 3: 10.030 người. 

- Số trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm: 8.130 mẫu (Dương tính: 26, 

nghi ngờ: 03; âm tính: 8.000, chờ KQXN: 101). 

- Tổng số mẫu được lấy xét nghiệm trong ngày: 181 mẫu. 

* Tình hình cách ly y tế tại tỉnh 

Tổng số trường hợp đang cách ly tại tỉnh: 14.658 trường hợp, trong đó 

cách ly y tế: 

- Tập trung tại trường Quân sự tỉnh (cũ): 412 trường hợp (Kết quả xét 

nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2: 412/412 âm tính). 

- Tập trung tại Trung đoàn 834: 442 trường hợp (Kết quả xét nghiệm sàng 

lọc SARS-CoV-2: 416 âm tính; 26 chờ kết quả). 

- Tại trường Chuyên cũ: 209 trường hợp (Kết quả xét nghiệm sàng lọc 

SARS-CoV-2: 209/209 âm tính). 

- Tại các cơ sở y tế: 227 trường hợp. 

- Cách ly y tế tập trung, tự nguyện: 81 trường hợp (Khách sạn DIC STAR). 

- Cách ly y tế tại nhà: 13.287 trường hợp. 

3. Công tác triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 (tính từ 

ngày 22/4/2021) 

- Tổng số 5.132 trường hợp (tăng 932 trường hợp) đã được tiêm vắc xin 

phòng COVID-19, đạt 82,8% và các địa điểm đang tiếp tục triển khai và dự kiến 

hoàn thành trước ngày 15/5/2021. 

- Tổng số các trường hợp có phản ứng bất thường nặng sau tiêm vắc xin 

phòng COVID-19: 0 trường hợp. 
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C. CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ VÀ ĐANG TRIỂN KHAI 

- Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Y tế, 

Công An tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai điều tra, rà 

soát, cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ các trường hợp là các trường 

hợp tiếp xúc có liên quan đến các Bệnh nhân mắc COVID-19 người Trung 

Quốc, các địa điểm đang có dịch (Quán Karaoke Sunny, Trung tâm chăm sóc 

sức khỏe Hoa Sen) và các trường hợp có liên quan mới mắc khác. 

- Triển khai các biện pháp điều tra, truy vết, cách ly và thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch đối với toàn bộ các trường hợp công dân tỉnh Vĩnh 

Phúc trở về tỉnh từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (từ ngày 14/4/2021 

đến ngày 4/5/2021). 

- Tăng cường, mở rộng thêm 03 khu vực cách ly y tế tại: Tiểu đoàn 

5/Trường Quân sự Quân khu 2; Trường Cao đẳng nghề số 2 Cơ sở 1; Trường 

Cao đẳng nghề số 2 Cơ sở 2; dự kiến khoảng trên 900 giường. 

- Tiếp tục triển khai nhiệm vụ 09 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại 

các tuyến đường trọng yếu vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Khoanh vùng dịch tễ tất cả các địa điểm đi/đến/qua/ở của trường hợp 

mắc COVID-19 và các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 của thành phố 

Phúc Yên, thành phố Vĩnh Yên. 

- Thiết lập vùng cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với 

Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên. 

- Thông báo thông tin cụ thể tất cả các địa điểm của các trường hợp mắc 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến các tỉnh, thành phố và tại tỉnh Vĩnh Phúc để 

truy vết, cách ly, xét nghiệm sàng lọc các trường hợp có tiếp xúc. 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh tiếp tục triển khai các 

nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch đối với các trường hợp liên quan đến 

điểm có dịch COVID-19 của tỉnh/thành phố: Hà Nam, Hà Nội, Hưng Yên, thành 

phố Hồ Chí Minh và các địa điểm có dịch khác theo Thông báo của Bộ Y tế. 

- Yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân nghiêm 

túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo 5K của 

Bộ Y tế  “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y 

tế”; hạn chế không đi ra khỏi tỉnh khi không thực sự cần thiết. 

- Tập trung toàn lực xử lý dứt điểm các ổ dịch COVID-19 xuất hiện trên 

địa bàn; trước mắc tập trung nhanh nhất công tác truy vết, cách ly, xét nghiệm 

các trường hợp có liên quan đến các bệnh nhân Dương tính với COVID-19 
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người Trung Quốc và các trường hợp tại Quán Karaoke Sunny Đồng Sơn, Trung 

tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen. 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp, UBND các huyện/thành phố rà 

soát toàn bộ các trường hợp của đơn vị, địa bàn đã từng trở về từ các địa điểm 

đang có dịch của các tỉnh: Hà Nam, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hưng Yên và các địa 

điểm khác theo Thông báo của Bộ Y tế. 

- Tiếp tục siết chặt các quy trình nhập cảnh, cho phép nhập cảnh, theo dõi 

sau cách ly đối với các trường hợp nhập cảnh. 

- Tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các nhóm đối 

tượng ưu tiên theo kế hoạch, bảo đảm an toàn, đẩy nhanh tiến độ và dự kiến hoàn 

thành trước ngày 15/5/2021 trên toàn tỉnh. 

C. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 

Căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đang 

diễn biến rất phức tạp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh 

Phúc kính đề nghị Bộ Y tế tiếp tục quan tâm, hỗ trợ trong công tác phòng, chống 

dịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, một số nội dung như sau: 

- Hỗ trợ ngành y tế Vĩnh Phúc các Test chẩn đoán nhanh kháng nguyên 

của vi rút SARS-Cov-2 đối với các trường hợp nghị ngờ hoặc có yếu tố dịch tễ. 

- Hỗ trợ ngành y tế các chuyên gia về công tác phòng chống dịch trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. 

- Trong trường hợp dịch bùng phát mạnh tại Vĩnh Phúc ngay giáp Hà Nội, 

chỉ đạo kịp thời các Bệnh viên, đơn vị y tế tuyến Trung ương hỗ xét nghiệm 

sàng lọc, khẳng định sớm với số lượng lớn. 

Trên đây là Báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh 

về tình hình dịch bệnh COVID-19 và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến ngày 07/5/2021./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Y tế (để b/c); 

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (để b/c); 

- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Tỉnh ủy (để b/c); 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Ban tuyên giáo Tỉnh ủy (để b/c); 

- Cục Y tế Dự phòng (để b/c);  

- Các thành viên BCĐ PCDB cấp tỉnh; 

- Các PGĐ Sở Y tế; 

- Báo Vĩnh Phúc; Đài PT-TH tỉnh; 

- Cổng Thông tin giao tiếp điện tử tỉnh; 

- Các Bệnh viện tuyến tỉnh; TTYT các huyện, TP; Bệnh 

viện 74 Trung ương; Bệnh viện QY 109; Bệnh viện 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC BCĐ 

 

 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Nguyễn Văn Phong 
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GTVT; Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt; 

- Các phòng CM của Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 
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