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BÁO CÁO  

Công tác y tế đảm bảo cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp 

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 11/5/2021 

 

1. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch COVID-19 và 

các dịch bệnh khác 

Tính đến thời điểm 11h00 ngày 11/5/2021, trên địa bàn toàn tỉnh: 

- Tổng số cách ly tại nhà 2.250 người, trong đó 2.226 người còn đang 

cách ly (Minh Hóa: 29, Tuyên Hóa: 214, Ba Đồn: 237, Quảng Trạch: 207, Bố 

Trạch: 1.126, Đồng Hới: 192, Quảng Ninh: 128, Lệ Thủy: 93). 

Trong đó: 10 trường hợp về từ Bar New Phương Đông, 184 trường hợp về 

từ Bệnh viện K Tân Triều, 04 trường hợp về từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung 

ương, 96 trường hợp về từ các ổ dịch khác. 

- Số đang cách ly tập trung 109 người, trong đó 94 người tại Trường Quân 

sự tỉnh, 01 tại nhà nghỉ Thu Vân (Bố Trạch), 05 tại Bệnh viện đa khoa huyện 

Quảng Ninh, 09 tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình. 

Trong đó, qua rà soát từ 20/4 đến nay: 01 F1 với BN3211 (Phong Điền, 

Huế), 01 F1 với BN3303 (thẩm mỹ viện AMIDA Đà Nẵng), 01 F1 với BN3086, 

01 F1 với BN3262, 04 trường hợp về từ Bệnh viện K Tân Triều, 12 trường hợp 

về từ Bar New Phương Đông. 

- Tổng số mẫu xét nghiệm ngày 11/5/2021: 53 mẫu, trong đó 18 mẫu đã 

có kết quả âm tính, 35 mẫu đang chờ kết quả. 

- Tính đến hết ngày 10/5/2021 đã tiến hành tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 cho 6.633 đối tượng ưu tiêu theo quy định trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Thông báo số 89/TB-

VPCP ngày 01/5/2021 thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 

Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, 

Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, Công 

điện số 583/CĐ-BYT ngày 02/5/2021 của Bộ Y tế về việc thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng chống dịch COVID-19, chỉ đạo của Cục Y tế dự phòng về tăng 

cường thực hiện các biện pháp cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19, 

Công điện số 597/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của BCĐQG phòng chống dịch 

COVID-19 về việc thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản 

lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19, Công điện số 
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600/CĐ-BCĐ của BCĐQG phòng chống dịch COVID-19 về việc điều chỉnh 

thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung 

và xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19, Công văn số 367/DP-DT ngày 

07/5/2021 của Cục Y tế dự phòng về việc rà soát, cách ly người về từ khu vực 

có dịch. 

- Sở Y tế có Công văn số 1017/SYT-NVY ngày 11/5/2021 chỉ đạo các 

đơn vị y tế triển khai công tác chuẩn bị trước bầu cử đại biểu. 

- Các đơn vị y tế chuẩn bị sẵn sàng vật tư, hóa chất, phương tiện để thực 

hiện phun khử khuẩn tại các điểm bầu cử, điểm kiểm phiếu trên địa bàn.  

- Đã chuẩn bị sẵn sàng 104 máy thở để đáp ứng công tác phòng, chống 

dịch trên địa bàn toàn tỉnh. 

2. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 

- Chuẩn bị sẵn sàng nhân lực gồm 01 tổ 04 người c ng trang thiết bị, 

phương tiện để tiếp nhận, xử lý thông tin và tổ chức điều tra kịp thời khi có ngộ 

độc thực phẩm hoặc khi có các sự kiện đột xuất xảy ra. 

- Trong vòng 24h qua, toàn tỉnh không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm 

nào xảy ra. 

Trên đây là báo cáo nhanh ngày 11/5/2021 của Sở Y tế về công tác đảm 

bảo y tế cho cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn 

tỉnh./. 

   Nơi nhận: 

- Vụ Quốc phòng và An ninh - Văn phòng QH; 

- Đc Trần Thắng - CT UBND, CT UBBC tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Lưu: NVY, VT. 
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