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UBDN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 473/BC-SYT Cần Thơ, ngày 16 tháng 02 năm 2020 

 

BÁO CÁO NHANH 

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

(tính đến 16 giờ 00 phút ngày 16 tháng 02 năm 2020) 

 

Thực hiện Thông báo số 15/TB-VPUB ngày 02 tháng 02 năm 2020 của Văn phòng 

Ủy ban nhân dân thành phố về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Quang 

Mạnh tại cuộc họp kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona gây ra. 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 16h00 ngày 

16 tháng 02 năm 2020: 

- Qua giám sát phối hợp liên ngành, Cần Thơ hiện có 04 du khách đến từ Vũ Hán, 

Trung Quốc đang ở 01 khách sạn tại thành phố Cần Thơ, hiện 04 du khách này sức khỏe 

bình thường, và đã qua thời gian cách ly 14 ngày. 

- Theo Công văn số 262/SYT-NVY ngày 04/02/2020 của Sở Y tế Hải Phòng, trường 

hợp bà Vũ Thị Thanh Tuyền (21 tuổi ngụ tại Cần Thơ có thời gian sống tại Trung Quốc) và 

con: Vương Trung Bảo 11 tháng tuổi (sống với bà tại Thốt Nốt, Cần Thơ), hiện tại đã có kết 

quả xét nghiệm âm tính với nCoV và đã xuất viện ngày 03/02/2020. 

II. Công tác chỉ đạo thực hiện trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

Thực hiện Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra, và các văn bản chỉ 

đạo của Bộ Y tế và của Ủy ban nhân dân thành phố. Sở Y tế đã triển khai: 

- Ban hành Công văn số 267/SYT-YDQLHN ngày 24/01/2020 về việc thực hiện Công 

điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới vi rút Corona gây ra và nhiều văn bản hướng dẫn triển khai các văn bản của Bộ 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; xây dựng 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 và 

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

- Tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 

01/02/2020 về thành lập Ban Chỉ đạo thành phố phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp do 

chủng mới của vi rút Corona gây ra và Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 03/02/2020 về đáp 

 Thế giới Việt Nam Cần Thơ 

- Số mắc 69.270 16* 0 

- Số tử vong 1.669 0 0 

- Số trường hợp điều trị khỏi 9.527 7 0 

- Số trường hợp xét nghiệm âm tính  1.068  

- Số trường hợp nghi ngờ đang được theo 

dõi do có tiếp xúc gần  
 602 0 

- Số trường hợp cách ly theo dõi chặt 

chẽ, chờ kết quả xét nghiệm 
 61 0 

* (Vĩnh Phúc: 11; Thanh Hóa: 01; Khánh Hòa: 01; TP.Hồ Chí Minh: 03) 
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ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn thành phố Cần 

Thơ. 

- Gửi văn bản phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc quản lý kiểm 

dịch các lao động người Trung quốc; phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý tư 

vấn kiểm dịch đối với các khách người Trung Quốc còn lưu trú tại TP Cần Thơ; phối hợp 

Sở Giao thông Vận tải trong việc kiểm dịch y tế ở Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ và các 

bến tàu du lịch quốc tế. 

- Ban hành Công văn số 326/SYT-KHTC ngày 03/02/2020 gửi các đơn vị được phân 

công điều trị cách ly đề xuất nhu cầu trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác phòng chống 

dịch; Công văn số 339/SYT-YDQLHN ngày 03/02/2020 về đảm bảo cung ứng đủ thuốc 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCOV gây ra. 

2. Công tác thông tin tuyên truyền 

Thực hiện in ấn và phát tờ rơi, pano áp phích tuyên truyền về phòng, chống bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do nCoV gửi các sở ngành, các hội đoàn thể và cơ sở y tế.  Phối hợp Đài 

phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ 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. Sở Y tế đã phối hợp và được sự hỗ trợ của nhiều doanh nghiệp tại thành phố 

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 chăm sóc sức khỏe người dân trước dịch bệnh COVID-19, tổng kinh phí tài trợ 3 

tỷ đồng. 

3. Công tác thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn 

Sở Y tế đã công bố các danh sách các bệnh viện có khả năng tiếp nhận điều trị viêm 

phổi do vi rút Corona trên địa bàn thành phố Cần Thơ và đăng tải trên Website của Sở Y tế, 

cụ thể: 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. 

Khi phát hiện người bệnh chẩn đoán nghi ngờ viêm phổi do vi rút Corona, cơ sở khám chữa 

bệnh phải hội chẩn với một trong 4 bệnh viện nêu trên để chuyển viện đúng chỉ định, đảm 

bảo an toàn và lấy mẫu xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tập trung bệnh phẩm cho 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố để gửi Viện Pasteur xét nghiệm khẳng định. Trường 

hợp bệnh nặng vượt khả năng điều trị, bốn bệnh viện nêu trên chuyển tuyến người bệnh đến 

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. 

Tham dự đầy đủ các Hội nghị trực tuyến của Chính phủ, Bộ Y tế và của thành phố về 

công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. 

Tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona cho toàn ngành y tế. Tập huấn cập nhật phác đồ 

điều trị và phương pháp giám sát dịch tễ về vi rút Corona vào ngày 30/01/2020. 

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.  

Phối hợp và hỗ trợ 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. 

Phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự thành phố lập kế hoạch chi tiết công tác phòng chống 

dịch bệnh nCoV trong lễ hội tuyển quân tại các quận huyện vào ngày 12 - 13/02/2020. 

Phối hợp Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ xây dựng kế hoạch cụ thể về phòng, 

chống dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV.  

Tổ chức các lớp tập huấn: 

- 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.  

- Lớp tập huấn phòng chống dịch bệnh nCoV cho nhân viên y tế tất cả Trạm Y tế xã. 
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- 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 đang thực hiện rà soát trang thiết bị - thuốc, hóa chất – phương tiện bảo hộ 

và đề xuất nhu cầu bổ sung phục vụ công tác phòng, chống dịch để trình cấp thẩm quyền 

xem xét. 

3.1. Công tác kiểm dịch y tế quốc tế 

Công tác giám sát tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ được thực hiện chặt chẽ, đối 

với tất cả các chuyến bay quốc tế Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia và Đài Loan đều được giám 

sát thân nhiệt để phát hiện tình trạng sức khỏe và lập hồ sơ y tế đối với tất cả khách người 

Trung Quốc. 

Tính từ ngày 23 tháng 01 năm 2020 đến ngày 16 tháng 02 năm 2020, tại Cảng hàng 

không quốc tế Cần Thơ đã ghi nhận: 

  Ngày 

16/2/2020 

Cộng dồn 

từ ngày 

23/01/2020 

Ghi chú 

Nhập 

cảnh 

Số chuyến bay 01 46  

Số hành khách 79 4.811  

-Trong đó: Người Trung Quốc 0 9  

-Trong đó: Người Đài Loan (Trung 

Quốc) 
0 732 

 

- Số người khai báo y tế 10 72  

-Trong đó: Số người nghi ngờ mắc 

bệnh hoặc dấu hiệu bất thường  
0 0 

 

Xuất 

cảnh 

Số chuyến bay 01 46  

Số hành khách 141 5.452  

3.2. Tình hình khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố 

- Công tác tầm soát phát hiện case nghi ngờ tại Nhà máy xử lý rác tại huyện Thới Lai: 

Trong ngày 04/02/2020, Trung tâm Y tế huyện Thới Lai tiến hành tư vấn y tế và khám sàng 

lọc cho 19/25 công dân Trung Quốc (6 công dân về quê ăn Tết, chưa quay lại Cần Thơ) tại 

nhà máy. Kết quả: không phát hiện case bệnh nghi ngờ. Sở Y tế giao Trung tâm thường 

xuyên quan tâm giám sát 

- Số lượt khám, chữa bệnh: 

STT Khám chữa bệnh ngày 16/02/2020 Số lượt Ghi chú 

1 Tổng số khám chữa bệnh ngoại trú 1.798  

  - Trong đó: Số lượng người nước ngoài 2  

2 
Tổng số bệnh nhân còn lại đến trước ngày báo 

cáo 
4.447 

 

  - Trong đó: Số lượng người nước ngoài 0  

3 Số nhập viện điều trị nội trú mới 362  

  - Trong đó: Số lượng người nước ngoài 0  

4 Trường hợp nghi ngờ nhiễm vi rút Corona 0  

4. Công tác kiểm tra, giám sát 

Ban Chỉ đạo thành phố phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi 

rút Corona gây ra và Sở Y tế đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch trên 

địa bàn như: 

- Ngày 30 Tết (ngày 24/01/2020), kiểm tra công tác giám sát dịch tại Cảng hàng không 
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quốc tế Cần Thơ, công tác chuẩn bị việc phát hiện, thu dung, cách ly, điều trị các ca bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tại các Bệnh viện Đa khoa Trung 

ương Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ và Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành 

phố Cần Thơ. 

- Ngày 06/02/2020, kiểm tra công tác chuẩn bị trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ khám, 

phát hiện, thu dung, cách ly, điều trị các ca bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

vi rút Corona tại 04 bệnh viện được phân công. 

- Tham gia đoàn của UBND thành phố kiểm tra công tác chống dịch: 

+ Ngày 10/2/2020, tại địa bàn quận Cái Răng  

+ Ngày 11/02/2020, tại địa bàn quận Ô Môn và quận Thốt Nốt. 

+ Ngày 12/02/2020, tại địa bàn quận Ninh Kiều. 

+ Ngày 13/02/2020, tại một số trường học trên địa bàn huyện Phong Điền, quận Ninh 

Kiều và huyện Cờ Đỏ.  

+ Ngày 14/02/2020, tại công ty Teakwang và Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ  

- Từ 03-10/2/2020, Thanh tra Sở Y tế đã phối hợp phòng nghiệp vụ Y-Dược-Quản lý 

hành nghề và các phòng Y tế quận/huyện, Quản lý thị trường quận/huyện đã kiểm tra 267 

cơ sở kinh doanh thuốc, hiện đa số nhà thuốc đã hết khẩu trang, 1 số nhà thuốc còn số lượng 

ít, bán lẻ với giá 2000 đ/cái. 

5. Công tác phối hợp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố 
- Theo Báo cáo cập nhật từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hiện tại đến ngày 

15/02/2020 có 05 khách Trung Quốc đăng ký lưu trú tại các khách sạn. Các khách sạn có 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và kiểm tra thân nhiệt mỗi ngày cho khách, 

hiện chưa phát hiện trường hợp nghi ngờ bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut nCoV. 

- Theo Báo cáo cập nhật từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Ban Quản lý các 

khu chế xuất và công nghiệp, số lao động Trung Quốc tại các doanh nghiệp, đơn vị trên địa 

bàn thành phố Cần Thơ là 50 người (không tính 13 người Trung Quốc đến công tác). 

- Theo Báo cáo cập nhật từ Công an thành phố, tính đến ngày 16/02/2020, số người 

mang quốc tịch Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) mới đến tạm trú: 50 trường hợp, đang 

tạm trú: 1.640 trường hợp trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Hiện có 26 lao động đã quay lại 

làm việc và đã được theo dõi giám sát, chưa phát hiện dấu hiệu nghi ngờ bệnh. Công an 

thành phố đã thực hiện quản lý chi tiết người nước ngoài lưu trú, tạm trú trên địa bàn. 

- Theo Báo cáo cập nhật từ Sở Giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 16/02/2020: 

+ 100% trường đã thực hiện vệ sinh lớp học, vệ sinh môi trường (tẩy rửa bằng xà 

phòng và cloramin B), phun thuốc và thực hiện truyền thông. 

+ Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập đoàn kiểm tra về công tác phòng, chống dịch 

bệnh tại 46 cơ sở giáo dục (từ ngày 04/2-12/2/2020). Kết quả: các cơ sở giáo dục triển khai 

đầy đủ các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo từ các cấp; chủ động trong việc tổng vệ sinh, tẩy 

trùng trường lớp; thực hiện tốt công tác truyền thông như treo pano, đăng tải các thông tin 

chính thống trên cổng thông tin điện tử, trang fanpage của đơn vị; phối hợp chặt chẽ với phụ 

huynh trong công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh… 

+ Đến thời điểm hiện tại, chưa phát hiện trường hợp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 

viên và học sinh có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh COVID-19. 

+ Thực hiện Công văn số 403/UBND-KGVX ngày 15/02/2020 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Cần Thơ về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 376/SGDĐT-

CTTT ngày 15/02/2020 về tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 02 năm 2019. 

 - Theo Báo cáo cập nhật từ Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ, Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cuae Sở đã phối hợp với Ban ATGT thành phố đã tổ 

chức kiểm tra, tuyên truyền, quán triệt đến lái xe, nhân viên phục vụ trên xe nhằm chủ động 
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phát hiện hành khách có dấu hiệu nghi ngờ để kịp thời có biện pháp cách ly, đồng thời phát 

khẩu trang cho hành khách tại các bến xe, bến tàu. 

- Theo Báo cáo cập nhật từ Sở Công thương, nhu cầu khẩu trang y tế trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ vẫn khan hiếm cục bộ, giá khẩu trang y tế dao động từ 60.000-90.000 

đồng/hộp, giá nước rửa tay sát khuẩn loại 90ml dao động từ 25.000 - 28.000 đồng; loại 

500ml dao động từ 70.000 - 80.000 đồng; găng tay giá từ 2.000 - 5.000 đồng/cặp. Hiện tại, 

các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu hàng ngày vẫn đảm bảo, không xảy ra hiện tượng 

tăng giá đột biến. 

- Theo báo cáo cập nhật, UBND các quận/huyện đã khẩn trương thành lập Ban chỉ 

đạo và triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt là công tác quản lý 

người nước ngoài đang cư trú, tạm trú. Đồng thời, các quận, huyện cũng đã triển khai tiêu 

độc, khử trùng tại các trường học, cơ sở làm việc, các điểm đưa quân và thực hiện tuyên 

truyền bằng nhiều hình thức đến các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn. Xử lý nghiêm 

các trường hợp thông tin sai gây hoang mang trong cộng đồng. Chủ động chuẩn bị các điều 

kiện cách ly và điều trị tại các cơ sở y tế. 

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 Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo 

khẩn cấp công tác phòng, chống chống bệnh nhằm phát hiện sớm trường hợp bệnh, xử lý 

kịp thời không để dịch lây lan trong cộng đồng./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Y tế; 

- Văn phòng Thành ủy; 

- UBND thành phố; 

- Ông Đào Anh Dũng (Trưởng Ban Chỉ đạo); 

- Bà Võ Thị Hồng Ánh (Phó Trưởng Ban Chỉ đạo); 

- Ban Tuyên giáo TU; 

- BCĐ phòng chống nCoV; 

- Các Sở, ban ngành của TP;  

- UBND quận, huyện; 

- Ban Giám đốc SYT; 

- Cổng thông tin SYT; 

- Lưu: VT, YDQLHN, KHTC. 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Cao Minh Chu 
 

 


		2020-02-16T17:36:29+0700
	Việt Nam
	Sở Y tế thành phố Cần Thơ<soyte@cantho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




