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UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SYT-NVY Quảng Bình, ngày      tháng 6 năm 2020 

 

 

BÁO CÁO 

Tình hình phòng chống dịch bệnh do SARS-COV-2  

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình sau giãn cách xã hội (từ 02/5 đến 05/6) 
 

 

1. Tình hình dịch bệnh 

- Tổng số hiện đang cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Bình: 89 người (tại 

d1/e996, Lộc Ninh, Thành phố Đồng Hới); 

- Tổng số hoàn thành cách ly tập trung:               3.257 người 

- Tổng số theo dõi, cách ly tại nhà: 6.534  Trong đó < 14 ngày: 07 

- Tổng số người khai báo y tế trên địa bàn tỉnh: 143.704 (16,3%) 

- Tổng số xét nghiệm: 2.842; kết quả: 2.842 (-), đang chờ kết quả 0 

*) Trong 01 tháng qua: 

- Tiếp tục tiếp nhận công dân Việt Nam về nước qua Cửa khẩu Quốc tế 

Chao lo; thuyền viên hết hạn 6 tháng nhập cảnh tại Cảng biển Hòn La; tiếp nhận 

các chuyên gia, kỹ thuật viên từ Thái Lan, Trung Quốc,... về cách ly tập trung tại 

các khu cách ly tập trung của tỉnh. 

- Tổng số cách ly tại nhà tăng 46 người; số theo dõi < 14 ngày giảm 532 

người; số đã qua 14 ngày tăng 568 người 

- Tham mưu quyết định cách ly tập trung tăng 285 người 

- Số xét nghiệm đã lấy tăng 424 mẫu; tất cả đều có kết quả âm tính. 

- Tổ chức bàn giao hỗ trợ tỉnh Khăm muộn (Lào) trang thiết bị, vật tư, hóa 

chất phòng chống dịch Covid-19 trị giá 1,5 tỷ đồng tại Cửa khẩu Quốc tế Cha lo 

và tỉnh Savanakhet (Lào) 500 triệu đồng tại Cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị). 

 2. Một số nhiệm vụ cần thực hiện  

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. 

- Chuẩn bị thêm cơ sở cách ly có thu phí theo văn bản của Bộ Ngoại giao. 

- Mua sắm kit/test xét nghiệm SARS-CoV-2 để tiếp tục thực hiện việc xét 

nghiệm sàng lọc tại các khu cách ly và nâng cấp phòng an toàn sinh học cấp 2.  
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- Tiếp tục thực hiện rà soát, chi trả hỗ trợ cho các đối tượng bi ảnh hưởng 

do đại dịch Covid 19 theo Nghị quyết số 42 và Quyết định số 15 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

3. Kiến nghị, đề xuất 

- Từ sau kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ 

có một số công dân Quảng Bình từ Lào về qua đường mòn, lối mở tại các Cửa 

khẩu Bờ Y (Kon tum), Lao Bảo (Quảng Trị),… Đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia có 

ý kiến với các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho công dân Việt Nam về nước, 

không để tình trạng vượt biên qua đường mòn, lối mở,… dẫn đến khó kiểm soát 

dịch bệnh. 

- Tăng cường quản lý, giám sát nhất là các trường hợp về nước qua đường 

mòn, lối mở. 

Sở Y tế, kính báo cáo Bộ Y tế và UBND tỉnh./.  

 

 

 

Nơi nhận: 

- Bộ Y tế; 

- UBND tỉnh; 

- Đ/c Trần Tiến Dũng - PCT, Trưởng Ban CĐ; 

- VP Tỉnh Ủy; VP UBND Tỉnh; 

- Sở Thông tin & Truyền thông; 

- TT KSBT, các TTYT, BVĐK; 

- Website Sở Y tế, CDC; 

- Lưu: NVY, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Cường 
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