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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 7 năm 2020 

 

 

BÁO CÁO NHANH 

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

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ sau giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-

TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (từ 24/4 đến 10/7) 
 

 

1. Tình hình dịch bệnh 

- Tổng số hiện đang cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Bình: 344 người 

Trong đó: 

+ Trường Quân sự tỉnh: 196 người;  

+ Tại d1/e996, Lộc Ninh: 101 người; 

+ Tại Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ Công an tỉnh: 47 người 

 - Tổng số hoàn thành cách ly tập trung:               3.449 người 

- Tổng số theo dõi, cách ly tại nhà: 6.534 Tất cả đã qua 14 ngày 

- Tổng số người khai báo y tế trên địa bàn tỉnh: 144.522 

- Tổng số xét nghiệm: 3.393; kết quả: 3.393 (-), đang chờ kết quả 0 

*) Từ sau giãn cách xã hội đến nay: 

- Tổng số cách ly tại nhà tăng thêm 334 người 

- Làm quyết định hết cách ly tập trung 367 người  

- Tham mưu quyết định cách ly tập trung tăng thêm 711 người 

- Số xét nghiệm đã lấy tăng 1.016 mẫu. 

- Tổ chức tiếp nhận các chuyên gia, nhà kỹ thuật từ nước ngoài nhập cảnh 

và tổ chức cách ly có thu phí; tiêp nhận các sinh viên Lào nhập cảnh vào cách ly 

tập trung để nhập học tại Việt Nam. 

2. Một kiến nghị, đề xuất 

 2.1. Ban Chỉ đạo Quốc gia 

- Sớm có hướng dẫn về thu phí tại các khu cách ly tự nguyện vì hiện nay 

mới chỉ thu chi phí lưu trú, còn các khoản chi cho khung nhân lực phục vụ, giám 

sát y tế, xét nghiệm, xử lý chất thải,… chưa có hướng dẫn.  

- Hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả cho xét nghiệm SASR-CoV-2 vì hiện 

nay chỉ đạo xét nghiệm miễn phí nhưng không biết từ nguồn nào, nếu kéo dài 

ngành y tế sẽ không có kinh phí để tổ chức xét nghiệm. 

2.2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 từ tỉnh đến cơ sở và các 

thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh: 

- Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của 

Trung ương, và của tỉnh, không được chủ quan, lơ là vì hiện nay nhiều nước trên 
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thế giới đang còn đối mặt với làn sóng dịch thứ 2 nên vẫn còn nguy cơ xâm nhập 

từ ngoài vào.  

- Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí trong tỉnh 

tiếp tục tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ về diễn biến công tác phòng, 

chống dịch; vận động, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo 

vệ cộng đồng; khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với các cơ quan chức 

năng những trường hợp vượt biên về nước qua đường mòn, lối mở để tổ chức cách 

ly tập trung, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.  

- Đề nghị Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục 

tăng cường công tác rà soát người đến và trở về từ các nước, vùng lãnh thổ có nhu 

cầu về Việt Nam (chủ yếu từ Lào, Thái Lan, Trung Quốc) qua cửa khẩu đường bộ 

trên địa bàn tỉnh để thông báo cho các cơ quan chức năng, địa phương chuẩn bị 

tốt công tác tiếp nhận, tổ chức cách ly theo quy định. 

- Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở Y tế, Bộ Chỉ 

huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh tổ chức tiếp nhận công dân Việt Nam 

về nước qua Cửa khẩu Quốc tế Chao lo, thuyền viên nhập cảnh tại Cảng biển Hòn 

La; chỉ đạo các khu cách ly thực hiện đầy đủ các quy định về tiếp nhận, cách ly, 

xác nhận hoàn thành cách ly; xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ đúng 

quy định. Tiếp nhận người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động 

tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc tại 

Quảng Bình về cách ly tại các cơ sở cách ly tự nguyện chi trả theo hướng dẫn của 

Bộ Y tế.  

- Đề nghị Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài chính 

cấp kinh phí chi trả một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid - 19 

theo Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ, bao gồm tiền ăn 

cho các trường hợp cách ly tập trung; kinh phí khám chữa bệnh cho các trường 

hợp điều trị cách ly tại các bệnh viện; phụ cấp phòng, chống dịch cho tất cả các 

lực lượng (y tế, quân đội, công an…) tham gia phòng, chống dịch vì đến nay chưa 

có nguồn chi trả. 

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; 

- Các Sở: Thông tin & Truyền thông; Tài chính; 

Ngoại vụ; Công an; BCHQS tỉnh; BCHBĐBP tỉnh; 

- UBND các huyện, TP, TX; 

- TT KSBT, các TTYT, BVĐK; 

- Website Sở Y tế, CDC; 

- Lưu: NVY, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Cường 

 

 


		cuongnd.syt@quangbinh.gov.vn
	2020-07-10T17:08:29+0700


		2020-07-10T17:23:19+0700


		2020-07-10T17:24:49+0700


		syt@quangbinh.gov.vn
	2020-07-10T17:25:29+0700




