
 

 

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1131/BC-SYT Cần Thơ, ngày 01 tháng 4 năm 2020 

 

BÁO CÁO NHANH 

Tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

(tính đến 18 giờ 00 phút ngày 01/4/2020) 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thành phố phòng, chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (COVID-19), Sở Y tế báo cáo như sau: 

I. Tình hình dịch bệnh COVID-19 

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tính đến 18h00 ngày 

01/4/2020: 

 Thế giới Việt Nam 

- Số trường hợp mắc 862.495 212* 

- Số ca xét nghiệm COVID-19 âm tính  35.596 

- Số ca xét nghiệm COVID-19 dương tính  212 

- Số trường hợp điều trị khỏi 178.100 63 

- Số tử vong 42.528 0 

- Tổng số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly  75.085 

- Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng 

dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) 
 3.215 

* Cả nước hiện có 212 trường hợp mắc (trong đó có 63 trường hợp điều trị khỏi). 

Tại thành phố Cần Thơ, tính đến 18h00 ngày 01/4/2020: 

- Số trường hợp mắc COVID-19: 02 trường hợp 

  + BN145: nam, 34 tuổi trú quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân đáp chuyến 

bay VN0050 của Hãng hàng không VietnamAirlines, về tới sân bay Cần Thơ ngày 

22/3/2020, hiện BN145 đang được cách ly y tế và điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 

Cần Thơ, tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định. Tất cả trường hợp tiếp xúc gần với BN145 

được quản lý và cách ly theo quy định. 

+ BN154: Nữ, quốc tịch Việt Nam, 23 tuổi, có địa chỉ tại phường Hồng Hải, TP Hạ 

Long, Quảng Ninh, là du học sinh tại Anh từ năm 2018. Ngày 22/3/2020, bệnh nhân bay từ 

London (Anh) về tới Cần Thơ trên chuyến bay của VietnamAirlines số hiệu VN0050, số 

ghế 12C - chung chuyến bay với BN145. Khi nhập cảnh được chuyển tới khu cách ly tập 

trung. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ xét nghiệm toàn bộ người trên 

chuyến bay này, trong đó BN154 có kết quả dương tính với COVID-19, tối ngày 23/3/2020 

BN154 được chuyển tới Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ điều trị cách ly y tế, hiện sức 

khỏe BN154 ổn định. Tất cả trường hợp tiếp xúc gần với BN154 được quản lý và cách ly 

theo quy định. 

- Số trường hợp cách ly tập trung: hiện có 325 người (tính đến nay có 338 trường hợp 

hoàn thành cách ly 14 ngày, trở về địa phương).  

- Số trường hợp cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú trên địa bàn: hiện có 99 người. Tính 

đến nay đã có 957 người hoàn thành 14 ngày cách ly tại nhà, nơi lưu trú. 
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II. Công tác phòng, chống dịch trên địa bàn 

Ngày 01/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 447/QĐ-TTg về 

việc công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc. 

Thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt 

thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 và Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

COVID, Ban Chỉ đạo thành phố đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để phòng, chống 

dịch bệnh cụ thể: 

- Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 

01/4/2020 về việc triển khai các điểm kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại các tuyến 

giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ, cụ thể:  

+ Điểm 1: Quốc lộ 1, đường dẫn Cầu Cần thơ (ngày cổng Siêu thị BigC), trước khi 

lên cầu vượt nút IC3. 

+ Điểm 2: Nhánh rẽ đường dẫn cầu vượt nút IC3. 

+ Điểm 3: Tuyến Quốc lộ Nam Sông Hậu (giao đường vào Khu công nghiệp Hưng 

phú A) 

+ Điểm 4: Đường Phạm Hùng, quận Cái Răng. 

+ Điểm 5: Tuyến đường Bốn Tổng Một Ngàn (Đường tỉnh 919), ngày Trung tâm 

huyện Vĩnh Thạnh, hướng đi về Cờ Đỏ. 

+ Điểm 6:  Tuyến đường Bốn Tổng Một Ngàn (Đường tỉnh 919), ngay tại nút giao 

đường 926, hướng từ hậu Giang vào khu Án Khám – Ông Hảo. 

+ Điểm 7:  Sau Ngã Ba Lộ Tẻ - Quốc lộ 91, Thốt Nốt. 

+ Điểm 8:  Tuyến Quốc lộ 80 (ngay điểm giao với cầu Kênh E) 

Theo số liệu thống kê từ 0 giờ 00 đến 15 giờ 00 ngày 01/4/2020 có 866 người vào 

thành phố Cần Thơ, trong đó có 49 trường hợp từ TP Hồ Chí Mình, các số liệu sẽ  tiếp tục 

được cập nhật. Ban Chỉ đạo thành phố thông báo danh sách các trường hợp về từ TP Hồ Chí 

Minh đến các UBND quận, huyện; yêu cầu các địa phương xác định các trường hợp trên, 

đồng thời tiếp tục rà soát các trường hợp trở về từ TP Hồ Chí Minh đang lưu trú trên địa bàn 

và tổ chức cách ly kịp thời đúng quy định theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia 

phòng chống COVID-19.   

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Y tế, Công an thành phố, UBND quận 

Ninh Kiều, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã đến kiểm tra các Điểm kiểm soát phòng chống 

dịch COVID-19. 

- Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Công văn số 984/UBND-KGVX ngày 

31/3/2020 về việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và Công 

văn số 956/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và 

tạm hoãn việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở. 

- Thực hiện Công văn 981/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân 

thành phố, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã phối hợp các Trung tâm Y tế quận, huyện rà 

soát, quản lý người nước ngoài, công dân Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh về từ ngày 

08/3/2020 hiện đang cư trú trên địa bàn thành phố Cần Thơ để thực hiện cách ly và lấy mẫu 

xét nghiệm theo quy định. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật biên tập, đăng tin/bài/ảnh trên website ngành Y tế và 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật truyên truyền về việc thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị 

16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Sở Y tế ban hành Công văn số 1125/SYT-YDQLHN ngày 01/4/2020 yêu cầu các cơ 

sở y tế trên địa bàn thành phố tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch 

COVID-19. Sở Y tế cũng thông báo danh sách các đơn vị sản xuất khẩu trang y tế và trang 

phục phòng, chống dịch để các cơ sở y tế trên địa bàn chủ động liên hệ, có kế hoạch mua 
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sắm trang bị phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Tình hình khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố  

STT Nội dung Ngày 01/4/2020 

1 Tổng số khám chữa bệnh ngoại trú 8.436 

 - Trong đó: Số lượng người nước ngoài 2 

2 Tổng số bệnh nhân còn lại đến trước ngày báo cáo 3.482 

 - Trong đó: Số lượng người nước ngoài 1 

3 Số nhập viện điều trị nội trú mới 470 

 - Trong đó: Số lượng người nước ngoài 0 

III. Công tác phối hợp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn 
- Theo Báo cáo cập nhật từ Công an thành phố, tính đến ngày 01/4/2020,  

+ Chi tiết số người Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Ý, Anh Quốc 

trên địa bàn như sau: 

  
Trung 

Quốc 

Đài Loan 

(Trung Quốc) 

Nhật 

Bản 

Hàn 

Quốc 
Italia Anh 

Tổng 

cộng 

Mới đến tạm trú 2 5 0 12 0 0 19 

Đang tạm trú 323 1024 43 555 4 18 1967 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phát động phong trào làm khẩu trang vải 

và tấm chắn giọt bắn để tặng các lực lượng tham gia công tác phòng, chống COVID-19 trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ. Trong ngày 01/4/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

đã trao tặng Ban Chỉ huy quân sự và Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 quận Bình 

Thủy 150 khẩu trang và 150 tấm chắn giọt bắn. 

- Theo báo cáo cập nhật, UBND các quận/huyện đã phối hợp y tế địa phương thực 

hiện các công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là tăng cường công tác quản lý người 

nhập cảnh trên địa bàn. Phối hợp Công an thành phố và ngành Y tế triển khai các Điểm 

kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện tuyên truyền phòng chống dịch 

bệnh COVID-19 bằng nhiều hình thức đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. 

Trên đây là báo cáo nhanh tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ. Ngành Y tế sẽ tiếp tục tham mưu UBND thành phố chỉ đạo công tác 

thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực 

hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 và Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về  thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Y tế; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND; 

- UBND thành phố; 

- Ông Lê Quang Mạnh - Chủ tịch UBND TP; 

- Ông Đào Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP; 

- Bà Võ Thị Hồng Ánh - Phó Chủ tịch UBND TP; 

- Ban Tuyên giáo TU; 

- BCĐ phòng chống nCoV; 

- UBND quận, huyện; 

- Phòng Quân Y QK9; 

- Công an thành phố; 

- Các Sở, ban ngành của TP;  

- Ban Giám đốc SYT; 

- Trang thông tin SYT; 

- Lưu: VT, YDQLHN, KHTC. 
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