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I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH 

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. Đến nay, dịch đã lan ra 31 tỉnh thành của Trung Quốc và 102 quốc gia/ 

vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc. Cập nhật lúc 09h30 ngày 

09-03-2020: 

- Thế giới:  109.870 người mắc, 3.825 người tử vong 

- Việt Nam: 30 trường hợp nhiễm COVID-19; 16 người mắc COVID-19 

(tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn. Số ca mới 

nhiễm hiện gồm: 

+ 01 phụ nữ, 26 tuổi, tại Hà Nội đi thăm chị gái tại Anh và qua Italy, Pháp 

và trở về Hà Nội ngày  2/3/2020 (Bệnh nhân 17). 

+ 01 nam giới, 27 tuổi, quê Thái Bình đến Daegu (Hàn Quốc) và trở về 

Việt Nam ngày 4/3/2020  (Bệnh nhân 18). 

+ 02 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 17 đã xác định nhiễm COVID-19 

ngày 6/3 (Bệnh nhân 19,  bệnh nhân 20). 

+ 01 nam giới, 61 tuổi ở Hà Nội, là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến 

bay với bệnh nhân 17  (Bệnh nhân 21). 

+ 09 người là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay với bệnh nhân 

17 từ Anh . 

Ngày 31/1 Tổ chức Y tế thế giới đã chính thức tuyên bố dịch COVID-19 

là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. 

Ngày 01/2/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định về việc 

công bố dịch viêm đường hô cấp cấp do COVID-19 gây ra tại Việt Nam, quy 

mô dịch tại 3 địa phương gồm: Thanh Hóa, Vĩnh Phúc và Khánh Hòa. 

- Tại Quảng Bình: 

+ Có 1.386 người trong diện theo dõi, cách ly, trong đó 1.136 người đã 

qua 14 ngày, còn 250 người hiện đang theo dõi sức khỏe, cách ly y tế tại nhà/ 

nơi cư trú.  



Bảng số liệu đến ngày 09/3/2020  

 

TT 

 

Đơn vị 

Đang theo 

dõi < 14 ngày 

Số đã qua 14 

ngàytheo dõi 

 

     Tổng  

 

Ghi chú 

1.  Minh Hóa 06 55 61  

2.  Tuyên Hóa 22 201 223  

3.  Ba Đồn 49 132 181  

4.  Quảng Trạch 33 108 141  

5.  Bố Trạch 42 552 594  

6.  Đồng Hới 26 18 44  

7.  Quảng Ninh 41 13 54  

8.  Lệ Thủy 31 57 88  

TỔNG CỘNG 250 1.136 1.386  

 

+ Tổ chức cách ly y tế tập trung tại Tiểu đoàn 1/Trung đoàn 996/Bộ 

CHQS tỉnh Quảng Bình 20 người (có 14 người đã hoàn thành cách ly và được 

bàn giao về địa phương);  

+ Có 19 trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 được cách ly, điều trị tại 

Bệnh viện Hữu nghị VN-CB ĐH, 17 người đã xuất viện. 

+ Tổng số mẫu xét nghiệm nCoV đã lấy:14 mẫu; kết quả: 11/11 mẫu (-), 

đang chờ kết quả 03. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH ĐÃ TRIỂN KHAI 

TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành: 

Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, ngay khi 

Văn phòng Chính phủ có Công văn số 441/VPCP-KGVX ngày 16/01/2020 về 

dịch bệnh viêm phổi tại Trung Quốc, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 

89/UBND-KGVX ngày 21/01/2020 gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND 

các huyện, thị xã, thành phố, yêu cầu triển khai quyết liệt các biện pháp phòng 

chống dịch, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, tăng cường kiểm dịch y tế tại 

các cửa khẩu, cảng hàng không, cảng biển, không để dịch bệnh nguy hiểm xâm 

nhập vào địa bàn tỉnh.   

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BYT ngày 22/01/2020 của Bộ Y tế và Công 

điện hỏa tốc số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona 

gây ra, UBND tỉnh đã khẩn trương ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 



24/01/2020 gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành 

phố yêu cầu triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do virut Corona 

- Ngày 30/1, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Công văn số 864 - 

CV/TU về phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra. 

- Ngày 30/1, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở, 

ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã và đã ban hành Chỉ 

thị số 03/CT-UBND ngày 30/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra.  

- Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 30/01/2020 V/v thành lập BCĐ tỉnh 

phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vỉ rút Corona 

gây ra: 

- Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 31/01/2020 Kế hoạch đáp ứng từng 

cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

(Covid). 

- Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 10/02/2020 V/v Tổ chức tiếp nhận, 

cách ly công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch về 

Quảng Bình. 

2. Hoạt động của các thành viên Ban chỉ đạo 

Theo sự phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ PC dịch bệnh Covid 19 

ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-BCĐ ngày 10/2/2020 của Trưởng 

BCĐ, các thành viên đã bám sát và thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công:  

- Sở Y tế đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ 

chức thực hiện các hoạt động phòng chống, cụ thể: 

+ Thường xuyên cập nhật thông tin kịp thời từ Bộ Y tế, cung cấp thông tin 

về tình hình dịch bệnh và các hoạt động phòng chống cho các cơ quan báo, đài. 

+ Phối hợp với chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Công an tăng 

cường việc giám sát tại cửa khẩu Quốc tế Chalo và Cảng Hòn la nhằm giám sát 

hành khách đến từ vùng có dịch; chuẩn bị các kế hoạch ứng phó, bố trí phòng 

cách ly tạm thời, chuẩn bị các trang thiết bị thiết yếu phòng chống dịch. Hiện 

các cửa khẩu, lực lượng Kiểm dịch y tế đã được bố trí hàng đầu. 

+ Xây dựng kế hoạch đáp ứng, phòng chống dịch theo Kế hoạch của Bộ Y 

tế và đã được UBND tỉnh phê duyệt; rà soát các trang thiết bị, vật tư, hóa chất, 

thuốc. Tổ chức giám sát đối với người đi từ vùng dịch trở về và những người 

tiếp xúc theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Cấp phát khẩu trang miễn phí, phát tờ rơi 

tuyên truyền tại 4 điểm sân bay Đồng Hới, Ga tàu và 2 bến xe. 

- Bộ Chỉ huy đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Biên phòng thực 



hiện không tiếp nhận các thuyền viên người Trung Quốc lên bờ tại cảng La, 

cảng Gianh; từ chối xuất, nhập cảnh đối với người Trung Quốc qua đường bộ  

các cửa khẩu. Quản lý, theo dõi các trường hợp trở về từ vùng có dịch, 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thực hiện chỉ đạo Quân khu 4, phối hợp với Sở 

Y tế, Công an tỉnh và các ngành, địa phương chuẩn bị phương án đón tiếp 229 

người lao động từ Trung Quốc trở về. Đã tiếp nhận, tổ chức cách ly tại T 29. 

- Sở Du lịch đã có văn bản gửi các công ty lữ hành dừng  khai thác các tua 

tuyến đến vùng có dịch; các cơ sở lưu trú thực hiện khai báo, dự phòng theo 

hướng dẫn. 

- Sở Lao động - TB&XH đã tổ chức quản lý, theo dõi và dừng hoạt động 

xuất khẩu lao động đến Trung Quốc. 

- Sở Giáo dục - Đào tạo đã cho học sinh nghỉ học để thực hiện các biện 

pháp tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch. 

- Sở Giao thông vận tải đã thực hiện xử lý môi trường, các phương tiện 

vận tải theo hướng dẫn. 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã đã xây dựng Kế hoạch phòng chống 

dịch bệnh nCoV; tích cực nắm bắt di biến động dân cư, đặc biệt trở về từ các 

nước vùng dịch. Trạm y tế các xã và TTYT huyện đã tổ chức theo dõi chặt chẽ, 

cùng với sự giám sát của cộng đồng nên không bỏ sót đối tượng (1.386 người) 

- Các cơ quan thông tin đại chúng đã tăng cường thời lượng tuyên truyền, 

phòng chống dịch bệnh. 

- Công tác dự phòng tại các nơi tập trung đông người, khu vực hành chính 

1 cửa, tiếp công dân, các cơ quan hành chính nhà nước, …được quan tâm (khẩu 

trang, dung dịch rửa tay khô, tờ rơi tuyên truyền…) 

- Hoạt động thông tin truyền thông được tăng cường (Báo Quảng Bình, 

Đài PTTH). Đẩy mạnh công tác quản lý thông tin mạng (Công an tỉnh, Sở 

Thông tin và Truyền thông…) 

- Bệnh viện HNVN-CB Đồng Hới tổ chức các khu vực cách ly, sẵn sàng 

đón các ca bệnh nghi ngờ. 

- Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí phòng chống dịch, 

tuy vẫn còn thiếu nhiều so vơi nhu cầu. 

3. Tình hình giám sát trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh 

3.1.  Ông Joshua Brian Bratchlay  Giới tính: Nam 

- Sinh ngày: 21/06/1991    Quốc tịch: Anh 

- Số hộ chiếu: 539429199 

- Nghề nghiệp: Chuyên gia hang động 



- Tên cơ sở lưu trú: Charm’s Homestay có địa chỉ tại: Thôn 1, Thị trấn 

Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 

- Ngày nhập cảnh vào Việt Nam: 02/3/2020 

- Ngày check-in nhà nghỉ: 03/03/2020 

(Trường hợp này Sở Y tế đã có báo cáo riêng bằng văn bản) 

3.2. Bà Đậu Thị Phương Nhung, sinh ngày 01/4/1989, quê quán: Thôn 

Xuân Hoá, xã Mai Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình. 

Là nhân viên sân Golf Bà Nà Hill, đã tiếp xúc gần với với người quốc tịch 

Anh đến chơi golf tại sân golf Bà Nà. Người mang quốc tịch Anh này đã được 

xác định dương tính với COVID - 19. Thời gian tiếp xúc lúc 17h.30 ngày 

04/3/2020, về đến Quảng Bình lúc 4h.30 ngày 06/3/2020. 

Trường hợp này và những người liên quan đã được hướng dẫn cách ly, 

phun hoá chất khử khuẩn tại nơi cư trú. 

Ngoài ra có một số người nước ngoài, người tiếp xúc gần với các trường 

hợp này đã và đang tiếp tục cập nhật, khoang vùng. lập sơ đồ dịch tễ để theo dõi, 

giám sát y tế. 

III. KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH TRONG THỜI GIAN TỚI 

Trong thời gian tới đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo ngành y tế và các 

đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 31/1/2020 

của UBND tỉnh về đáp ứng từng cấp độ dịch; phát hiện sớm trường hợp viêm 

phổi cấp do nCov gây ra, xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức 

thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong theo 3 tình huống theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh tại Quảng Bình  

Tình huống 2: Xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập vào Quảng Bình 

Tình huống 3: Dịch bệnh lây lan trong cộng đồng 

Đề nghị:  

- Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Bình, Đài PT-TH tỉnh, tăng 

cường truyền thông cho người dân, cộng đồng về tình hình dịch bệnh các biện 

pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp, nhưng cũng tránh gây hoang mang lo 

lắng để người dân chủ động phòng chống dịch bệnh. 

- Sở Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các cơ sở 

kinh doanh du lịch, các công ty xuất khẩu lao động tăng cường quản lý khách du 

lịch, người lao động đi/về từ khu vực có dịch; phối hợp với ngành y tế hướng 

dẫn cách tự phòng chống dịch cho bản thân và cộng đồng. 

- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, Hải quan Quảng Bình, 

Công an tỉnh, Cảng hàng không Đồng Hới phối hợp với ngành y tế tăng cường 



quản lý khách Trung Quốc hoặc đến từ các quốc gia có dịch. 

- Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh bố trí bổ sung kinh phí phục vụ 

công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo theo nhu cầu dự phòng và đáp ứng 

theo các tình huống dịch bệnh. 

- Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan 

bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ và triển khai nghiêm túc Kế hoạch 

phòng chống dịch tại các địa phương; cung cấp thông tin cho ngành y tế về di 

biến động dân cư, nhất là từ vùng có dịch, nhất là các lao động tự do; các thương 

nhân có buôn bán, giao thương với khách hàng Trung Quốc. 

- Sở Y tế: 

+ Theo dõi và cập nhật thông tin hàng ngày diễn biến tình hình dịch bệnh, 

báo cáo kịp thời Bộ Y tế, UBND tỉnh khi có tình huống bất thường xảy ra. 

+ Kịp thời cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp 

phòng chống tới các báo, đài để kịp thời cung cấp cho người dân; thường xuyên 

cập nhật các khuyến cáo và đăng thông tin trên website của Sở Y tế. 

+ Tiếp tục đẩy mạnh việc giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu, giám sát 

viêm phổi nặng tại các cơ sở khám chữa bệnh và giám sát dựa vào sự kiện tại 

cộng đồng, đặc biệt lưu ý các trường hợp có tiền sử về từ vùng dịch, kịp thời phát 

hiện và xử lý không để bệnh lây lan ra cộng đồng.  

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phòng chống nhiễm khuẩn tại các cơ sở 

y tế. Tổ chức phân luồng, cách ly các trường hợp khám bệnh viêm đường hô hấp 

cấp tính và chú ý khai thác tiền sử các bệnh nhân đi về từ thành phố Vũ Hán, Hồ 

Bắc, Trung Quốc, Deagu và Bắc Gyeongsang - Hàn Quốc, I ran, Ý, ; cập nhật, 

các tài liệu hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. 

+ Tiếp tục tổ chức đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại các 

địa phương nơi có cửa khẩu quốc tế và các cơ sở y tế; cung cấp khẩu trang cho 

các đơn vị làm nhiệm vụ tại các cửa khẩu. 

- Các sở, ban, ngành liên quan và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể 

có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chủ động và phối hợp với 

Sở Y tế triển khai thực hiện hoạt động phòng chống dịch có hiệu quả. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 257 ngày 28/2/2020 của 

UBND tỉnh về việc thực hiện công tác cách ly đối với người về từ Hàn Quốc. 

Đối với người về từ Vũ Hán và các tỉnh thành khác của Trung Quốc, vẫn tiếp 

tục thực hiện như các hướng dẫn trước đây. 

- Thực hiện cách ly theo Công văn số 61/CV-BCĐ ngày 05/3/2020 của 

Ban chỉ đạo Quốc gia về việc cách ly phòng chống dịch Covid-19 đối với tất cả 



các hành khách trở về từ các nước có dịch khi được các cơ quan chuyên môn 

thông báo. 

- Tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người. 

Duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cấp.  

- Tiếp tục tăng cường truyền thông cho người dân biết được các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh. Thông tin, báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh. 

- Công tác phòng chống dịch được triển khai kịp thời, chất lượng tuy 

nhiên vật tư, trang thiết bị một số nơi còn thiếu (như máy trợ thở, máy tạo oxy, 

đo thân nhiệt hồng ngoại cầm tay…), nên đề nghị Sở Tài chính nghiên cứu, đề 

xuất cấp bổ sung thêm kinh phí để trang bị cho các đơn vị vì tình trạng thiếu vật 

tư y tế còn kéo dài, nếu xẩy ra tình huống 2, 3 sẽ không đảm bảo được. 

- Dự báo trong thời gian tới số lượng người lao động, học tập từ Trung 

Quốc, Hàn Quốc và một số quốc gia có dịch trở về tỉnh xu hướng sẽ tăng, việc 

nắm bắt quản lý các đối tượng này còn nhiều bất cập do vậy cần có sự phối hợp 

chặt chẽ giữa Chính quyền địa phương và các Sở, Ban ngành các cấp trong việc 

quản lý các đối tượng cùng với ngành Y tế trong việc giám sát những người này 

trở về tại địa phương một cách kịp thời và hiệu quả./. 

Sở Y tế tỉnh Quảng Bình kính báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo. 

 

Nơi nhận: 

- Bộ Y tế; 

- Thường trực Tỉnh Ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

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

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- VP Tỉnh Ủy;VP UBND Tỉnh; 

- Sở Thông tin & Truyền thông; 

- Các Sở, ngành thuộc tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- TT KSBT, các TTYT huyện, TP, TX; 

- Lưu: NVY, VT. 
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Nguyễn Đức Cường 
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