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BÁO CÁO 

Tóm tắt tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

(tính đến 10 giờ 00 phút ngày 03/4/2020) 

 

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. Ban Chỉ đạo thành phố đã tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và tổ chức 

triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn như sau: 

I. Tình hình dịch bệnh COVID-19 

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tính đến 10h00 ngày 

03/4/2020: 

 Thế giới Việt Nam 

- Số trường hợp mắc 1.013.709 233* 

- Số ca xét nghiệm COVID-19 âm tính  72.931 

- Số ca xét nghiệm COVID-19 dương tính  233 

- Số trường hợp điều trị khỏi 212.015 75 

- Số tử vong 52.975 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) 
 72.942 

* Cả nước hiện có 233 trường hợp mắc (trong đó có 75 trường hợp điều trị khỏi). 

Tại thành phố Cần Thơ, tính đến 10h00 ngày 03/4/2020: 

- 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. Hiện BN154 đã có kết quả âm tính lần 2, Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật đã gửi báo cáo về Cục Y tế Dự phòng. 

- Số trường hợp cách ly tập trung: hiện có 317 người (tính đến nay có 345 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 59 người. Tính 
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đến nay đã có 1.000 người hoàn thành 14 ngày cách ly tại nhà, nơi lưu trú. 

II. Công tác triển khai phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

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

chống dịch bệnh trên địa bàn. 

- 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, theo 

đó: 

+ Sở Giao thông vận tải đã yêu cầu các doanh nghiệp vận tải tạm dừng hoạt động 

vận chuyển hành khách (đường thủy, bến khách ngang sông, đường bộ, xe buýt, taxi liên 

tỉnh và các bến xe xe công cộng trong nội ô thành phố) theo chỉ đạo của Bộ Giao thông 

vận tải tại Công văn số 3064/BGTVT-VT ngày 31/3/2020, hạn chế tối đa việc di chuyển 

từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn khu vực khác, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công 

vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết. 

+ Công an thành phố 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. Đồng thời theo dõi nắm 

chặt tình hình di chuyển của người dân trên địa bàn thành phố; xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm theo quy định. 

+  Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện phối hợp với Công an thành phố, Sở Giao 

thông vận tải, Sở Y tế trong việc triển khai thực hiện các điểm kiểm soát giao thông và đã 

triển khai các cơ sở cách ly tập trung. Hiện UBND quận Cái Răng đã ban hành quyết định 

thành lập cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn. 

+ Thành đoàn Cần Thơ, Trường Đại học Y Dược, Cao đẳng Y tế đã huy động lực 

lượng tình nguyện hỗ trợ công tác thu thập thông tin người vào thành phố tại các điểm 

kiểm soát. 

- Sở Y tế đã ban hành Công văn số 1134/SYT-YDQLHN ngày 01/4/2020 giao 

Giám đốc Trung tâm Y tế quận, huyện phối hợp với Phòng Y tế và các đơn vị liên quan 

kiểm tra, đánh giá các điều kiện về y tế đối với cơ sở cách ly y tế tập trung tại địa phương. 

Sau kiểm tra đánh giá, Giám đốc Trung tâm Y tế quận, huyện báo cáo trực tiếp về Ủy ban 

nhân dân quận, huyện xem xét quyết định thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại địa 

phương theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 878/QĐ-BYT và Quyết định số 

879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- 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, Ban Chỉ đạo thành phố đã ban hành 

Công văn số 1136/CV-BCĐ ngày 02/4/2020, theo đó UBND quận, huyện có trách nhiệm 

hỗ trợ lực lượng tại các Điểm kiểm soát, đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao 

thông và tạo điều kiện cho lực lượng y tế làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát y tế; giao Giám 

đốc các Trung tâm Y tế quận,huyện chịu trách nhiệm điều hành lực lượng tham gia thu 

thập thông tin, khai báo y tế có liên quan dịch bệnh COVID-19 tại các điểm kiểm soát. 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Y tế và Ban giám hiệu Trường Đại học 

Y Dược Cần Thơ thường xuyên đến kiểm tra và động viên lực lượng tại các điểm kiểm 

soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. 

- Theo số liệu thống kê từ 0 giờ 00 ngày 01/4/2020 đến 19 giờ ngày 02/4/2020: có 

4.635 người đến thành phố Cần Thơ (trong đó có 294 người đến từ TPHCM). Ban Chỉ đạo 
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thành phố đã thông báo danh sách các trường hợp này đến các UBND quận, huyện (tại 04 

Công văn số 1132/CV-BCĐ ngày 01/4/2020, Công văn số 1133/CV-BCĐ ngày 01/4/2020, 

Công văn số 1135/CV-BCĐ ngày 02/4/2020 và Công văn 1138/CV-BCĐ ngày 02/4/2020), 

cụ thể: 

Quận/Huyện Số lượng Trong đó đến từ TPHCM 

Bình Thủy 449 29 

Cái Răng 689 50 

Cờ đỏ 94 15 

Ninh Kiều 2341 102 

Ô Môn 215 14 

Phong Điền 155 19 

Thốt Nốt 528 37 

Thới Lai 80 18 

Vĩnh Thạnh 84 10 

Tổng cộng 4635 294 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về đẩy mạnh công tác 

phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Ban Chỉ đạo thành phố yêu cầu Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân quận huyện, Ban Chỉ đạo quận huyện triển khai thực hiện việc cách ly theo 

quy định, cụ thể: 

- Các trường hợp đến từ vùng dịch và có triệu chứng sốt, ho, khó thở: thực hiện 

cách ly y tế tại cơ sở y tế để theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định. 

- Các trường hợp đến từ vùng dịch hoặc có tiếp xúc gần các trường hợp nhiễm bệnh 

từ ngày 20/3/2020 đến nay: thực hiện cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung của 

địa phương theo quy định. 

- Các trường hợp đến từ Hà Nội, TPHCM, Bình Thuận: thực hiện theo dõi sức 

khỏe hoặc cách ly tại nhà, cơ sở lưu trú theo quy định.  

- Trường hợp còn lại: Trung tâm Y tế quận huyện phối hợp Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật thành phố tham mưu Ban Chỉ đạo quận huyện quyết định phương án cách ly hoặc 

theo dõi sức khỏe theo quy định. 

Kết quả phản hồi xác minh, điều tra dịch tễ danh sách đợt 1, đợt 2 từ các quận 

huyện tính đến 11 giờ ngày 03/4/2020: 

Quận/ Huyện 

Số đã 

thông báo 

trong đợt 

1 và 2 

Tìm 

được 

Không 

tìm 

đươc 

Đã 

rời 

khỏi 

CT 

Sai 

địa 

chỉ 

Sức 

khỏe 

ổn 

định 

Quản 

lý sức 

khỏe 

Bình Thủy 11 4 2 4 1 4 4 

Cái Răng 17 7 5 5 
 

7 7 

Cờ Đỏ 5 5 0 0 0 5 5 

Ninh Kiều 53 7 12 34 
 

7 7 

Ô Môn 11 11 0 0 0 11 11 

Phong Điền 11 4 3 4 0 4 4 

Thốt Nốt 12 5 1 5 1 5 5 

Thới Lai 3 3 0 0 0 3 3 

Vĩnh Thạnh 0 0 0 0 0 0 0 

Tổng cộng 123 46 23 52 2 46 46 

2. Công tác truyền thông 
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UBND giao Sở Y tế phối hợp Sở Thông tin truyền thông, báo Cần Thơ, Đài phát 

thành truyền hình và các cơ quan liên quan kịp thời cung cấp thông tin trên các phương 

tiện thông tin đại chúng về tình hình dịch bệnh trên thế giới và Việt Nam; các khuyến cáo 

phòng, chống dịch bệnh. Công an thành phố phối hợp Sở Thông tin Truyền thông kịp thời 

phát hiện các trường hợp thông tin không chính xác gây hoang mang dư luận. 

Ngành Y tế đã triển khai thực hiện: 300 pano tuyên truyền “Các biện pháp phòng 

chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)”; 293.500 tờ 

rơi tuyên truyền “Những điều cần biết để phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút Corona (nCoV)”, 4000 áp phích về đeo khẩu trang nơi công cộng... Tiến 

hành lắp đặt pano tại các trường học, cơ sở y tế và các sở, ban ngành trên địa bàn thành 

phố. Các cơ sở y tế tăng cường truyền thông cách dự phòng lây nhiễm đến bệnh nhân và 

thân nhân người bệnh. 

Thực hiện truyền thông tại tất cả trường học, cơ sở y tế trên địa bàn thành phố. 

Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ phát sóng thông điệp truyền hình 

03 lần/ngày (theo kế hoạch phát liên tục trong 3 tháng); thực hiện chương trình tọa đàm 

trực tiếp với chủ đề “Chủ động phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV” vào 

20 giờ ngày 08/02/2020, đồng thời thực hiện và phát thông điệp mỗi ngày trên đài về 

hướng dẫn phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV.  

Sở Y tế đã phối hợp nhiều doanh nghiệp tại thành phố và được hỗ trợ như: Viettel 

và Vinaphone hỗ trợ 20.000 tin nhắn miễn phí về truyền thông phòng chống dịch bệnh; 

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang cùng đồng hành hỗ trợ ngành Y tế TP Cần Thơ trong 

công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tương đương 3 tỷ đồng bao gồm kinh phí 

tuyền thông và 01 máy đo thân nhiệt). 

Hàng ngày, Sở Y tế cập nhật và báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh về UBND và 

các sở ban ngành, đồng thời đăng trên Cổng thông tin của Sở Y tế để người dân cập nhật 

thông tin về tình hình dịch bệnh. 

3. Việc tổ chức cách ly tập trung 

Từ ngày 25/02/2020, thành phố phối hợp Quân khu IX, Bộ Chỉ huy Quân sự thành 

phố đã tiếp nhận và tổ chức cách ly tập trung tại Trường Quân sự thành phố theo quy định. 

Tính đến ngày 03/4/2020 ghi nhận: 

- Cách ly tập trung: hiện còn 317 người. Đến nay có 345 trường hợp hoàn thành 

cách ly 14 ngày, trở về địa phương. Dự kiến đến ngày 05/4/2020, có 272 trường hợp được 

xét nghiệm lần 2 và sẽ hoàn thành cách ly tập trung. 

- Cách ly tại nhà: 59 (Tính đến nay đã có 1000 người hoàn thành 14 ngày cách ly tại 

nhà, nơi lưu trú.) 

4. Công tác chuyên môn y tế 

Sở Y tế ban hành Quyết định số 135/QĐ-SYT ngày 31/01/2020 về thành lập Ban 

Chỉ đạo của ngành y tế phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi 

rút Corona trên địa bàn thành phố; Kế hoạch số 307/KH-SYT ngày 31/01/2020 về đáp ứng 

với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

Thành lập 02 đội phản ứng nhanh do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố phụ trách. 

Tại các đơn vị trực thuộc đều có lập đội phản ứng nhanh và lập kế hoạch phòng chống 

COVID-19. 

4.1 Về công tác giám sát, dự phòng 

Triển khai kịp thời các văn bản của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo quốc gia về công tác 

phòng chống dịch. Thực hiện cách ly tại cơ sở cách ly tập trung theo Quyết định số 

878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly 

tập trung phòng chống COVID-19; cách ly y tế tại nhà, cơ sở lưu trú theo Quyết định số 

879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu 
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trú phòng chống dịch COVID-19”. Triển khai thực hiện các biện pháp cách ly y tế, theo 

dõi sức khỏe theo hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống COVID-19 tại Quyết định 

963/QĐ-BYT ngày 18/3/2020 của Bộ Y tế. 

Thực hiện xét nghiệm đối với các trường hợp nhập cảnh từ quốc gia, vùng lãnh thổ 

vào Việt Nam theo Công văn số 1459/CV-BCĐ ngày 20/3/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia. 

Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 924/QĐ-BYT ngày 17/3/2020, cho phép Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thực hiện xét nghiệm chẩn đoán bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19).  

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố là đầu mối triển khai thực hiện các công 

tác kiểm dịch quốc tế, cụ thể: 

* Công tác kiểm dịch y tế quốc tế 

- Công tác giám sát y tế tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ thực hiện chặt chẽ. 

+ Đối với tất cả các chuyến bay quốc tế tất cả hành khách nhập cảnh đều khai báo y 

tế và kiểm soát tình trạng sức khỏe và được cách ly tập trung theo quy định. 

+ Đối với các chuyến bay nội địa, thực hiện giám sát nhiệt độ và triển khai tờ khai y 

tế từ ngày 10/3/2020. 

- Công tác giám sát y tế tuyến vận tải đường thủy, bộ quốc tế: hiện tại đã tạm ngưng 

tuyến vận tải đường bộ Cần Thơ – Campuchia và tàu Victoria Mekong. 

*Công tác giám sát dịch trên địa bàn: 

Phối hợp Công an thành phố, Uỷ ban nhân dân quận huyện trong công tác rà soát 

các trường hợp nhập cảnh từ ngày 08/3/2020 theo Công văn số 1540/CV-BCĐ của Ban 

Chỉ đạo quốc gia, trường hợp nghi nhiễm, tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh. Ngành Y tế 

đã nhanh chóng xác định được đối tượng để triển khai cách ly và cho xét nghiệm theo quy 

định. 

4.2 Về công tác điều trị: 

Triển khai phác đồ điều trị COVID-19 theo Quyết định 1344/QĐ-BYT ngày 

25/3/2020 về việc Ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị viêm đường hô hấp cấp tính do 

SARS-CoV-2.  

Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thực hiện công tác khám phát hiện, phân 

loại người bệnh ngay từ khi người bệnh đến đăng ký khám: phân luồng và bố trí buồng 

khám riêng đối với người bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính (ho, sốt...); đặc 

biệt lưu ý khi có yếu tố dịch tễ của người bệnh có tiền sử đi qua vùng có dịch bệnh lưu 

hành trong vòng 14 ngày. 

Các Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần 

Thơ, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ, Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần 

Thơ chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác điều trị. 

Tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế từ tuyến thành phố, quận, 

huyện và các trạm y tế, bao gồm: 01 lớp Tập huấn cập nhật phác đồ điều trị và phương 

pháp giám sát dịch tễ về vi rút Corona; 02 Lớp tập huấn cho nhân viên y tế trên địa bàn về 

tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm và giám sát môi trường dịch bệnh 

tại các cơ sở y tế vào ngày 04/02/2020; 01 Lớp tập huấn phòng chống dịch bệnh nCoV cho 

nhân viên y tế tất cả Trạm Y tế xã; 01 Lớp tập huấn về việc truyền thông phòng, chống 

bệnh viêm đường hô hấp do vi rút nCoV cho 29 cán bộ phụ trách y tế trường học của 16 

trường đại học, cao đẳng, trường dạy nghề và các trường THPT trên địa bàn quận Ninh 

Kiều. 

Sở Y tế rà soát tổng số giường bệnh, trang thiết bị, vật tư y tế cùng phương tiện bảo 

hộ của ngành, đồng thời dự trù đề xuất Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố kinh phí 

phòng chống dịch COVID-19. 

Thành phố đã phê duyệt kinh phí đợt 1 là 21.659.230.000 đồng. 
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4.3 Công tác phối hợp 

UBND thành phố chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự xây dựng Kế hoạch số 103/KH-BCH 

ngày 04/02/2020 về tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia khác có 

dịch về thành phố Cần Thơ, Sở Y tế xây dựng kế hoạch số 485/KH-SYT ngày 17/02/2020 

về việc phối hợp của ngành y tế tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc 

gia khác có dịch viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 về thành phố Cần Thơ; ban hành 

kế hoạch chi tiết công tác phòng chống dịch bệnh nCoV trong lễ giao quân tại các quận, 

huyện vào ngày 12 - 13/02/2020. 

Thực hiện Công văn số 1269/CV-BCĐ ngày 14/3/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia, 

Sở Y tế đã phối hợp Công an thành phố rà soát và có danh sách 27 người Châu Âu nhập 

cảnh từ ngày 03-16/3 trên địa bàn. Hiện đang tiếp tục rà soát các đối tượng trên đồng thời 

lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Đồng thời phối hợp Công an, Ủy ban nhân dân các 

quận, huyện để rà soát, xác minh hành khách các chuyến bay có trường hợp dương tính với 

COVID-19 theo Công văn số 1371/CV-BCĐ ngày 18/3/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia. 

Sở Y tế phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc quản lý và giám 

sát y tế các lao động người nước ngoài được cấp phép trên địa bàn; phối hợp Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quản lý tư vấn giám sát y tế đối với các khách người nước ngoài còn 

lưu trú tại Cần Thơ; phối hợp Sở Giao thông Vận tải trong việc kiểm dịch y tế quốc tế tại 

Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ và các bến tàu xe du lịch quốc tế. 

Sở Y tế đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo phun thuốc khử trùng cho 455/455 

trường học trên địa bàn, đồng thời hỗ trợ tập huấn và cung cấp các thông điệp truyền thông 

về phòng chống dịch bệnh cho ngành giáo dục theo phân cấp từng tuyến quận, huyện.  

Viện Kiểm sát nhân dân và Công an thành phố xây dựng kế hoạch phòng, chống 

dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại trại tạm giam, nhà tạm giữ. 

Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ phối hợp Quân khu IX và Sở Y tế tiếp nhận các 

chuyến bay quốc tế và tổ chức cách ly tập trung theo quy định 

5. Hệ thống thông tin, trực tuyến, dữ liệu y tế và triển khai về khai báo y tế 

toàn dân 

Ngày 17/02/2020, Sở Y tế triển khai ứng dụng SỨC KHỎE VIỆT NAM và website 

suckhoetoandan.vn của Bộ Y tế đến tất cả cơ sở y tế trên địa bàn thành phố nhằm tuyên 

truyền cho người dân biết và tải của trên thiết bị điện thoại thông minh, đồng thời giao 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện quản lý thông tin trên ứng dụng theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế. Tính đến hiện tại, đã tiếp nhận và xử lý 79 thông báo từ người dân, đã xác 

minh 79/79 trường hợp (không có dấu hiệu nghi ngờ). 

Ngày 09/3/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế ra mắt 2 ứng dụng: 

NCOVI và KHAI BÁO SỨC KHỎE DU LỊCH (Vietnam health declaration). Hiện ngành 

Y tế đã triển khai các ứng dụng này đến các sở ngành liên quan và các cơ sở y tế trên địa 

bàn thành phố. Từ ngày 25/3/2020, Sở Y tế phối hợp Trường Đại học Y dược Cần Thơ 

triển khai thí điểm đưa sinh viên tình nguyện hỗ trợ người dân khai báo y tế tự nguyện tại 

phường An Khánh, quận Ninh Kiều. Tính đến 10h00 ngày 03/4/2020, Cần Thơ đứng thứ 

2 toàn quốc về thực hiện khai báo y tế tự nguyện qua ứng dụng NCOVI với tổng số người 

tham gia khai báo y tế là 419.153 người. Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 

của Thủ tướng và căn cứ tình hình thực tế, UBND thành phố tạm dừng hoạt động hỗ trợ 

người dân khai báo y tế tự nguyện qua ứng dụng NCOVI tại cộng đồng từ ngày 01/4/2020. 

Tiếp nhận và xử lý thông tin tiếp nhận từ đường dây nóng Bộ Y tế: 1900.9095 và 

1900.3228 Cập nhật số điện thoại đường dây nóng 1900 888670 phục vụ công tác phòng 

chống dịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ, hiện do CDC là đầu quản lý. 

Thành lập hệ thống cung cấp thông tin nhanh mỗi ngày từ các Sở, ban, ngành về Sở 

Y tế. Tổng hợp và báo cáo số liệu khám bệnh, điều trị nội trú hàng ngày tại các cơ sở có 
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giường bệnh trên địa bàn. 

Thành lập đường truyền hội nghị trực tuyến tại Sở Y tế với các đầu mối bệnh viện, 

trung tâm y tế trên địa bàn thành phố. Hiện có 27 đầu cầu đã đưa vào sử dụng, sẵn sàng mở 

rộng trong trường hợp cần thiết. 

III. Kế hoạch tiếp theo 

Triển khai nhiều giải pháp quyết liệt 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. 

 Công an thành tiếp tục phối hợp Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân 

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

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

 Ủy ban nhân dân quận, huyện phối hợp ngành y tế tiếp tục triển khai các cơ sở cách 

ly tập trung trên địa bàn theo quy định 

Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức. 

Sản xuất thông điệp và tài liệu truyền thông, viết bài tuyên truyền vận động người dân 

thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

Ngành Y tế  tiếp tục thực hiện kiểm soát, phát hiện các trường hợp nghi ngờ, tiếp 

xúc gần, tiếp xúc gián tiếp với bệnh nhân COVID-19 (nếu có) và thực hiện cách ly theo 

quy định. Kiểm soát chặt chẽ và theo dõi sức khỏe với các trường hợp cách ly trên địa bàn.  

Kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19. Ban hành các chỉ đạo ứng phó các tình huống khẩn cấp trong công tác phòng 

chống dịch. 

Sở Y tế (Thường trực Ban chỉ đạo thành phố) tiếp tục tham mưu UBND thành phố, 

Ban chỉ đạo thành phố kịp thời triển khai các giải pháp nhằm ứng phó với các tình huống 

và cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực UBND thành phố; 

- BCĐ thành phố phòng chống nCoV; 

- Ban Giám đốc SYT; 

- Trung tâm KSBT thành phố; 

- Lưu: VT, YDQLHN, KHTC. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
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