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BÁO CÁO NHANH 

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

(tính đến 17 giờ 00 phút ngày 05/4/2020) 

 

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, 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 17h00 ngày 

05/4/2020: 

 Thế giới Việt Nam 

- Số trường hợp mắc 1.202.435 240* 

- Số ca xét nghiệm COVID-19 âm tính  75.218 

- Số ca xét nghiệm COVID-19 dương tính  240 

- Số trường hợp điều trị khỏi 246.638 90 

- Số tử vong 64.729 0 

- Tổng số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly  4.557 

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

dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) 
 73.925 

* Cả nước hiện có 240 trường hợp mắc (trong đó có 90 trường hợp điều trị khỏi). 

Tại thành phố Cần Thơ, tính đến 17h00 ngày 05/4/2020: 

- Số trường hợp mắc COVID-19: 02 trường hợp (BN145, BN154) 

- Số trường hợp cách ly tập trung: hiện có 36 người Trong ngày 05/4/2020, có 272 

trường hợp đã hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày. Lũy tích đến nay có 642 trường 

hợp hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày, trở về địa phương. 

- Số trường hợp cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú trên địa bàn: hiện có 116 người. Tính 

đến nay đã có 1.022 người hoàn thành 14 ngày cách ly tại nhà, nơi lưu trú. 

II. Công tác phòng, chống dịch trên địa bàn 

2.1. Công tác chỉ đạo điều hành 

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, Ban chỉ đạo thành phố đã triển khai nhiều biện pháp cấp bách phòng chống 

dịch trên địa bàn. 

Ban chỉ đạo thành phố đã ban hành văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân quận, huyện rà 

soát xác minh và điều tra dịch tễ các trường hợp từ vùng dịch đến lưu trú trên địa bàn đợt 7. 
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2.2 Công tác truyền thông 

Tiếp tục phối hợp Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình Cần Thơ đăng các 

tin, bài và phóng sự về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn và truyền tải 

thông  điệp về thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ: 

“Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng , Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-

10 thành phố Cần Thơ yêu cầu các cá nhân đến từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bình Thuận… 

thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế và cách ly tại nơi cư trú, hạn chế việc di chuyển”.  

Tiếp tục khuyến nghị người dân tự nguyện khai báo y tế và cập nhật tình hình dịch 

bệnh qua ứng dụng NCOVI. Hiện Cần Thơ có 422.030 người khai báo y tế tự nguyện qua 

ứng dụng NCOVI. 

2.3 Công tác giám sát dự phòng 

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 01/4/2020 của Ủy ban nhân dân thành 

phố 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, theo số liệu thống kê từ 0 giờ 00 ngày 

01/4/2020 đến 15 giờ 00 ngày 05/4/2020 tại các điểm kiểm soát phòng chống dịch COVID-

19 trên các tuyến giao thông trọng điểm, có 48.079 người từ các tỉnh thành phố khác vào 

thành phố Cần Thơ, các số liệu sẽ tiếp tục cập nhật. Hiện Sở Y tế đã thông báo 7 đợt danh 

sách các trường hợp trên đến Ủy ban nhân dân quận/huyện để xác minh và theo dõi sức 

khỏe. Đến thời điểm báo cáo, Sở Y tế đã nhận được phản hồi kết quả rà soát của 5 đợt.  

Các trường hợp đến từ TP HCM, Hà Nội, Bình Thuận… được quản lý sức khoẻ theo 

quy định, chấp hành tốt việc khai báo y tế và phối hợp tốt với địa phương. Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân quận, huyện tiếp tục 

thực hiện theo dõi chặt các trường hợp đến từ Hà Nội, TP HCM, Bình Thuận… lưu trú trên 

địa bàn. 

2.4 Công tác điều trị 

- Tình hình 02 bệnh nhân COVID-19: 

  + 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. BN154 đã có kết quả âm tính lần 3, Sở Y tế đã gửi báo cáo về Ban chỉ 

đạo quốc gia và Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế. Dự kiến BN154 sẽ xuất viện vào ngày 

06/4/2020. Sau khi ra viện, người bệnh sẽ tiếp tục được cách ly theo quy định. 

- Thực hiện Chỉ thị 06/CT-BYT ngày 28/3/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường các 

biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở y tế, các cơ sở khám chữa bệnh trên 

địa bàn thực hiện nghiêm việc sàng lọc, phân loại, phân luồng, kiểm soát triệt để người bệnh 

tới khám bệnh, chữa bệnh. Hạn chế số cổng ra, vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và bố trí đo 

thân nhiệt cho tất cả những người vào cổng bệnh viện. Thực hiện các hình thức đặt hẹn 
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khám bệnh qua phương tiện truyền thông, internet để giảm tối đa số lượng người bệnh tới 

khám, chờ khám cùng một thời điểm, bảo đảm người bệnh ngồi chờ khám cách xa nhau 

khoảng cách ≥ 2 mét. 

- Các bệnh viện được phân công điều trị COVID-19 tại các tuyến trên địa bàn đã 

chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị để chủ động trong công tác 

phòng, chống dịch. 

 - Tình hình khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố  

STT Nội dung Ngày 05/4/2020 

1 Tổng số khám chữa bệnh ngoại trú 959 

 - Trong đó: Số lượng người nước ngoài 02 

2 Tổng số bệnh nhân còn lại đến trước ngày báo cáo 3.131 

 - Trong đó: Số lượng người nước ngoài 02 

3 Số nhập viện điều trị nội trú mới 287 

 - Trong đó: Số lượng người nước ngoài 00 

2.5 Công tác hậu cần và phối hợp  

- Các mạnh thường quân đã hỗ trợ và đóng góp trực tiếp cho các điểm chốt và bộ 

phận xử lý thông tin phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn. 

- Theo Báo cáo cập nhật từ Công an thành phố, tính đến ngày 05/4/2020,  

+ Số lượng người nước ngoài tạm trú trên địa bàn như sau: 

 

Trung 

Quốc 

Đài Loan 

(Trung 

Quốc) 

Nhật 

Bản 

Hàn 

Quốc 
Italia Anh Mỹ Khác 

Tổng 

cộng 

Mới đến 

 tạm trú 
0 1 0 5 0 0 0 3 9 

Đang tạm trú 306 997 44 524 4 18 458 626 2.977 

+ Công an thành phố đã phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Ủy ban nhân 

dân quận, huyện bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại 08 điểm kiếm soát giao thông để 

phục vụ công tác kiểm soát thông tin về người dân di chuyển vào thành.  

- Sở Giao thông Vận tải đã ban hành Công văn số 758/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 

04/4/2020 theo đó, để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh và cấp cứu của người dân, Sở Giao 

thông Vận tải đề nghị Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Cần Thơ, Công ty 

TNHH MTV TM Tổng hợp KC, Công ty CP Taxi Mekong thực hiện bố trí từ 20-30 xe để 

phục vụ nhu cầu chở người dân đi khám chữa bệnh và cấp cứu trong vòng 15 ngày từ 0 giờ 

ngày 01/4/2020.  

- Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở đã phối hợp với Đài Phát thanh và 

Truyền hình thành phố Cần Thơ tổ chức dạy học qua truyền hình từ ngày 30/3/2020 đến 

ngày 09/5/2020 giúp học sinh lớp 9 ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng trong thời 

gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19, đồng thời chuẩn bị tốt cho kỳ thi tuyển sinh vào 

lớp 10 THPT năm học 2020-2021. Chương trình được phát sóng trên Kênh của Đài Phát 

thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, trực tuyến trên website canthotv.vn, trang 

fanpage và kênh youtube Truyền hình Cần Thơ hoặc xem lại trên website canthotv.vn. 
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- 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, người đến từ thành phố khác lưu trú trên địa bàn Cần Thơ. Phối hợp Công an 

thành phố và ngành Y tế triển khai các Điểm kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn. 

Thực hiện rà soát và đề xuất thành lập các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn quận/huyện, 

hiện UBND quận Cái Răng, Phong Điền, Bình Thủy, Thốt Nốt và Vĩnh Thạnh đã ban hành 

quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung. Tiếp tục thực hiện tuyên truyền về Chỉ thị 

16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 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./. 

 
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. 

 GIÁM ĐỐC 
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