
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 525/BC-SYT Cần Thơ, ngày 16 tháng 02 năm 2021 
 

BÁO CÁO NHANH 

V/v tình hình Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 

(Ngày 16/02/2021, Mùng 5) 
 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 28/12/2020 của Thành ủy Cần Thơ về Chỉ thị 

của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; 

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán năm 

2021; 

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ về việc tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; 

Thực hiện Công văn số 218/UBND-TH ngày 20/01/2021 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ về việc tổ chức trực và thực hiện báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán 

Tân Sửu năm 2021; 

Sở Y tế báo cáo tình hình ngày 16/02/2021 (Mùng 5), cụ thể 

1. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế có kế hoạch đảm bảo công tác cấp cứu, khám, chữa 

bệnh, phục vụ người bệnh và an ninh trật tự trong các cơ sở khám, chữa bệnh. Tổ chức trực 

đầy đủ theo 4 cấp: trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính - hậu cần và trực bảo vệ. 

Có kế hoạch về phòng chống cháy nổ, thảm hoạ, tai nạn, hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới, 

tham vấn về chuyên môn khi cần thiết.  

2. Các bệnh viện bố trí cán bộ đảm bảo trực 24/24 theo quy định và đảm bảo công tác 

khám chữa bệnh.  

3. Tình hình dịch bệnh 

3.1. Công tác phòng, chống COVID-19: Tại thành phố Cần Thơ, tính đến 07h00 ngày 

16/02/2021 

- Số trường hợp điều trị khỏi: 10 trường hợp (BN154, BN145, BN1050, BN1051, 

BN980, BN1095, BN1099, BN1214, BN1215, BN1357). 

- Số trường hợp đang cách ly tập trung: 37 người. 

- Thành phố đã rà soát 4.272 trường hợp từ các địa phương khác mới đến lưu trú trên 

địa bàn. Trong ngày, thực hiện 110 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các đối tượng có 

nguy cơ, tất cả các mẫu đều âm tính. 

- Số người đang trong thời gian theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú 

trên địa bàn: 19.366 người. 

Đặc biệt, trong Tết đã truy vết được 09 trường hợp F1 và 77 trường hợp F2 liên quan; 

đồng thời rà soát các trường hợp từ các địa phương có dịch lưu hành về thành phố Cần Thơ. 

Hiện tất cả trường hợp F1 và các F2 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-

2. 



Trong ngày 15/02/2021, có 01 trường hợp từ Hải Dương về thành phố Cần Thơ được 

xét nghiệm, cách ly tập trung và 01 trường hợp liên quan đến người về từ Quảng Ninh nhập 

Bệnh viện nhi đồng đã được xét nghiệm. Hiện các trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm 

tính lần 1 với SARS-CoV-2. 

Theo Báo cáo cập nhật từ Công an thành phố, trong ngày có 1.486 người nước ngoài 

đang tạm trú trên địa bàn, trong đó có 61 trường hợp mới tạm trú. 

Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ tiếp nhận 13 chuyến bay nội địa với 1.241 hành 

khách. Tất cả hành khách được giám sát nhiệt độ và khai báo y tế. 

3.2. Công tác phòng, chống các dịch bệnh khác: Trong ngày không có vụ dịch xảy ra 

trên địa bàn. 

4. An toàn vệ sinh thực phẩm: công tác an toàn vệ sinh thực phẩm được đảm bảo, 

không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn. 

5. Tổng số khám, cấp cứu, tai nạn trong ngày là 1.261 lượt. Công tác khám chữa 

bệnh: các đơn vị tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân; đảm bảo đủ cơ số 

thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, hoá chất, bố trí giường bệnh, phương tiện và đội ngũ y bác 

sỹ để sẵn sàng đáp ứng khi dịch bệnh xảy ra và phải đảm bảo tốt công tác thu dung, cấp cứu 

điều trị và cách ly người bệnh theo đúng các hướng dẫn hiện hành về phòng chống dịch 

trong những ngày Tết. Tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, đảm bảo 

thực hiện đúng theo quy chế chuyên môn. Đội cấp cứu ngoại viện, đội phòng chống dịch, 

đội kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm của các đơn vị luôn trong tư thế sẵn sàng khi được 

điều động.  

Bệnh viện Huyết học - Truyền máu chuẩn bị đầy đủ các thành phần máu để cung cấp 

cho các bệnh viện, không để tình trạng thiếu máu cấp cứu người bệnh. 

 6. Tình hình an ninh trật tự: tình hình an ninh trật tự tại các cơ quan đơn vị trong 

ngành y tế ổn định, không xảy ra cháy nổ,... 

 7. Tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo: không có đoàn khiếu nại đông 

người, không phát sinh điểm nóng, chưa phát hiện trường hợp tặng quà, nhận quà trái quy 

định. 

(Đính kèm Tổng hợp dữ liệu báo cáo ngày) 

 

Nơi nhận: 

- TT Thành ủy; 
- TT HĐND; 

- UBMTTQVN TPCT; 

- Ban Tuyên giáo TU; 
- UBND thành phố; 

- Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP; 

- Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP; 
- BCĐ phòng chống COVID-19 TP; 

- Ban Giám đốc SYT; 

- Trang thông tin SYT; 

- Lưu: VT, YDQLHN, KHTC; 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Cao Minh Chu 

 

 

 

 

 



Tổng hợp dữ liệu báo cáo ngày 16/02/2021 - Mùng 5 

 

STT Nội dung 
16/02/2021  

Mùng 5 

Cộng dồn 

1 TS bệnh nhân còn lại đến trước ngày báo cáo 2.635 2.919 

2 
TS khám, cấp cứu, tai nạn (2=2.1+2.2+2.3+2.4+ 

2.5+2.6+2,7+2.8) 
1.261 8.646 

2.1 Tai nạn giao thông (2.1=2.1.1+2.1.2+2.1.3) 150 1.172 

  Mức độ:   

2.1.1 - Mức độ nhẹ xử trí và cho về trong ngày 101 777 

2.1.2 - Phải nhập viện điều trị (kèm danh sách, biểu 1) 46 333 

2.1.3 - Chuyển viện (kèm danh sách, biểu 1) 3 62 

  Địa bàn: 0   

  TNGT xảy ra trong thành phố Cần Thơ 80 467 

  Trong đó: - Chấn thương sọ não  7 43 

  
Trong đó: - Có nồng độ cồn trong máu 

(kèm danh sách CBCCVC, biểu 3) 
10 70 

2.2 Tai nạn do sinh hoạt 78 544 

2.3 Tai nạn do pháo nổ (kèm danh sách, biểu 2) 0 2 

2.4 Tai nạn do chất nổ khác (kèm danh sách, biểu 2) 0 0 

2.5 Ngộ độc (2.5=2.5.1+2.5.2+2.5.3) 1 7 

2.5.1 Do rượu bia 1 2 

2.5.2 Ngộ độc thực phẩm (kèm danh sách, biểu 2) 0 0 

2.5.3 Nguyên nhân khác (rối loạn tiêu hóa, tự tử…) 0 5 

2.6 Tai nạn do đánh nhau (2.6=2.6.1+2.6.2+2.6.3) 9 127 

  Mức độ:    

2.6.1 - Mức độ nhẹ xử trí và cho về trong ngày 4 96 

2.6.2 - Phải nhập viện điều trị (kèm danh sách, biểu 1) 4 18 

2.6.3 - Chuyển viện (kèm danh sách, biểu 1) 1 13 

  
Nguyên nhân: (1 NB có thể có đồng thời nhiều NN) = 2.6.4 + 

2.6.5 
3 67 

2.6.4 Do rượu bia 0 18 

2.6.5 Nguyên nhân khác 3 49 

2.7 

Khám cấp cứu có liên quan đến COVID-19 (bao gồm sốt, ho, 

khó thở hoặc về từ các địa phương có dịch lưu hành (kèm danh 

sách, biểu 5) 

0 10 

2.8 TS khám cấp cứu, tai nạn nguyên nhân khác 1.023 6.784 

3 TS người bệnh nhập viện điều trị nội trú 760 4.212 

4 TS bệnh nhân phẫu thuật (4.1+4.2) 113 563 

4.1 Phẫu thuật chấn thương sọ não 3 11 

4.2 Phẫu thuật khác 110 552 

5 TS ca đẻ (bao gồm cả mổ đẻ) 71 369 

6 
TS tử vong tại bệnh viện (gồm cả tử vong trước viện) 

(6=6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+ 6.6+6.7) 
6 19 

6.1 TV do tai nạn giao thông (kèm danh sách, biểu 4)  1 8 

6.2 TV do tai nạn sinh hoạt 0 0 

6.3 TV do pháo nổ (kèm danh sách, biểu 4)  0 0 

6.4 TV do chất nổ khác (kèm danh sách, biểu 4)  0 0 

6.5 TV do ngộ độc thức ăn (kèm danh sách, biểu 4)  0 0 

6.6 TV do nạn đánh nhau (kèm danh sách, biểu 4)  0 0 

6.7 TV do các nguyên nhân khác 5 11 



STT Nội dung 
16/02/2021  

Mùng 5 

Cộng dồn 

7 TS BN ra viện 466 3.982 

8 TS BN chuyển viện 31 238 

9 TS BN còn lại (9=1+3-6-7-8) 2.892 2.892 

10 TS lượng máu dự trữ tại BV (ĐVT: ml)  935.840 935.840 

11 Số lượt vận chuyển cấp cứu bằng xe cứu thương của BV 35 289 

12 Số cas tự tử 0 17 
  Trong đó: 0 17 

  - Thuốc nông nghiệp 0 9 

  - Khác 0 8 
  Trong đó: 0 17 

  - Nhập viện 0 12 

  - Cấp toa về 0 5 

13 Họ và tên nhân viên trực báo cáo 
 Lâm Quang 

Khải 

 Lâm Quang 

Khải 

- Số điện thoại di động  0918384857  0918384857 

- Địa chỉ email 
 bctetsytct 

@gmail.com 

bctetsytct 

@gmail.com 
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