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BÁO CÁO 
Công tác giám sát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

(Tài liệu phục vụ họp cùng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch 

COVID-19 ngày 09/10/2021) 

 

I. TÓM TẮT TÌNH HÌNH DỊCH  

1. Tình hình dịch bệnh tại Việt Nam 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước đã bắt đầu được 

kiểm soát nhưng vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Số ca lây nhiễm trong cộng 

đồng trong đợt dịch thứ 4 từ ngày 27/4/2021 đến nay là 822.239 ca tại 62 tỉnh, 

thành phố; số tử vong là 20.223 người. Tình hình phát hiện các ca bệnh mới trên 

cả nước có xu hướng giảm nhưng vẫn duy trì ở mức cao hơn 4.100 ca/ngày 

trong thời gian gần đây.  

2. Tình hình dịch bệnh tại tỉnh Bình Định 

a) Thông tin chung: 

- Từ ngày 29/6/2021 đến 16h00 ngày 08/10/2021, đã phát hiện 1.384 ca 

mắc COVID-19 tại 10 huyện, thị xã, thành phố (Quy Nhơn 384, Tuy Phước 81, 

An Nhơn 167, Phù Cát 354, Phù Mỹ 35, Hoài Nhơn 147, Hoài Ân 97, Tây Sơn 

21, Vân Canh 03, Vĩnh Thạnh 06, 89 tại các Khu cách ly tập trung); trong đó có 

719 ca mắc đã được cách ly trước đó; 665 ca mắc do lây nhiễm trong cộng đồng.  

- Số trường hợp được điều trị khỏi đến nay: 1.162 ca (83,96%) 

- Số trường hợp tử vong: 14 ca (1,01 %). 

- Số trường hợp đang cách ly, điều trị là: 208 ca (15,03 %) 

- Số mẫu xét nghiệm Realtime-PCR đến nay là: 442.616 mẫu (Dương tính 

1.384); 

- Số trường hợp đang cách ly tập trung: 1.079 người, trong đó: 

+ Khu cách ly Quân đội: 527 người. 

+ Khu cách ly dân sự: 552 người (Quy Nhơn 280, Tuy Phước 29, An Nhơn 

07, Phù Cát 59, Phù Mỹ 26, Hoài Nhơn 06, Hoài Ân 110, Tây Sơn 09, Vân Canh 

21, Vĩnh Thạnh 05). 

- Số trường hợp đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú là: 5.040 trường hợp (Quy 

Nhơn 581, Tuy Phước 713, An Nhơn 456, Phù Cát 1.152, Phù Mỹ 745, Hoài 

Nhơn 562, Hoài Ân 320, Tây Sơn 397, Vân Canh 13, Vĩnh Thạnh 78, An Lão 

23). 
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- Số trường hợp đang theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú: 4.775 trường 

hợp (Quy Nhơn 783, Tuy Phước 602, An Nhơn 952, Phù Cát 251, Phù Mỹ 497, 

Hoài Nhơn 29, Hoài Ân 381, Tây Sơn 910, Vân Canh 137, Vĩnh Thạnh 147, An 

Lão 86). 

- Toàn tỉnh áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ 

thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  

- Từ ngày 20/7/2021 đến ngày 17/9/2021, tỉnh đã tổ chức đưa đón 4.092 

công dân, học sinh tỉnh Bình Định về địa phương từ thành phố Hồ Chí Minh và 

các tỉnh phía Nam. Trong đó: đường hàng không đón 1.924 người/10 chuyến 

bay (đợt 1: 190; đợt 2: 187; đợt 3: 178; đợt 4: 186; đợt 5: 194; đợt 6: 195, đợt 

7: 192; đợt 8: 198; đợt 9: 193, đợt 10: 211) và đường bộ đón 2.168 người/86 

chuyến xe (đợt 1: 425 người; đợt 2: 468 người, đợt 3: 556 người, đợt 4: 719 

người). 

- Đến nay, đã tổ chức tiếp nhận 525.176 liều vắc xin, đã tổ chức tiêm 

được 500.682 liều vắc xin cho 430.408 người dân trên địa bàn tỉnh (360.134 

người được tiêm 1 mũi vắc xin 70.274 người đã được tiêm chủng đủ 2 mũi vắc 

xin). 

Tình hình dịch bệnh trong nước và các tỉnh phía Nam đã bắt đầu được 

kiểm soát, các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội cũng dần dược dỡ bỏ. Do 

đó thời gian tới lượng người đến/về tỉnh sẽ tăng, trong khi tình hình dịch bệnh 

trên địa bàn tỉnh dù đã được kiểm soát nhưng vẫn đang diễn biến phức tạp. 

Nguồn lây nhiễm vẫn tiềm ẩn trong cộng đồng, các khu vực nguy cơ cao tại các 

địa phương Quy Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát những ngày gần đây tiếp tục ghi 

nhận rải rác các ca bệnh mắc mới (Thông tin các ổ dịch đang hoạt động tại Phụ 

lục kèm theo). Nguy cơ bùng phát đợt dịch mới ở tỉnh là rất cao nếu các địa 

phương không thực hiện nghiêm việc cách ly, theo dõi, giám sát các trường hợp 

thuộc diện nguy cơ theo quy định. 

 II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH  

1. Công tác chỉ đạo, điều hành: 

- Tỉnh ủy đã quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, thành lập các Tiểu 

ban thuộc Ban Chỉ đạo; chỉ đạo các cấp kiện toàn Ban Chỉ đạo. 

- Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch của tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh 

làm Chỉ huy trưởng; tổ chức giao ban, tổ chức họp trực tuyến định kỳ với Sở 

Chỉ huy phòng chống dịch các địa phương để kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ, giải quyết 

các khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng chống dịch. 

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch 

trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh.  

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 16/9/2021 về 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định trong giai đoạn mới. Tiểu 
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ban Sản xuất và Lưu thông hàng hóa đã ban hành Phương án số 6041/PA-TB 

ngày 28/9/2021 về sản xuất kinh doanh và lưu thông hàng hóa đảm bảo an toàn 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định; Các Tiển ban khác 

đang xây dựng kế hoạch phòng chống dịch theo lĩnh vực được phân công.  

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Lãnh đạo UBND tỉnh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh thường xuyên tổ 

chức kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch tại các địa phương, tại các 

chốt kiểm tra y tế, các khu cách ly tập trung, các bệnh viện, các doanh nghiệp…  

2. Hoạt động truyền thông phòng, chống dịch  

- Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa 

bàn tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên 

truyền phòng chống dịch.  

- Trong hơn 3 tháng qua, đã có gần 6.200 tin, bài, ảnh, video clip đăng tải 

trên báo chí. Đặc biệt, thực hiện đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông, các 

cơ quan báo chí đã có nhiều hình thức mới để thông tin, tuyên truyền “Thích 

ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh” trong tình hình mới 

như: Báo mở chuyên mục mới, tăng nội dung trên chuyên trang thường xuyên; 

Đài tăng cường hình thức tọa đàm, phỏng vấn, phóng sự dài để cung cấp thông 

tin chuyên sâu về công tác phòng, chống dịch. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đã sản xuất và phát sóng hơn 

1.300 tin, bài, phóng sự ngắn, phỏng vấn; 13 phóng sự dài, 5 tọa đàm phát trên 

hai sóng phát thanh, truyền hình và một số hệ thống truyền dẫn khác. Lồng ghép 

tuyên truyền trong các Chuyên mục hàng tuần, hàng tháng. Phát thông điệp 

phòng chống dịch Covid-19 liên tục ở nhiều khung giờ trong ngày. Phổ biến nội 

dung Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm và các văn bản chỉ đạo của Trung 

ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về PCD COVID-19; Cổng Thông tin điện tử tỉnh 

thực hiện và đăng tải 345 tin, bài; Các cơ quan báo chí thường trú tại Bình Định 

đã thực hiện hơn 2.700 tin, bài, ảnh, phóng sự về công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

3. Các biện pháp ngăn chặn, phát hiện sớm dịch bệnh 

Các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp ngăn chặn, phát 

hiện sớm dịch bệnh với phương châm thực hiện tốt việc “khóa chặt bên ngoài, 

tầm soát kỹ bên trong”. 

Duy trì các chốt kiểm tra y tế tại các cửa ngõ vào tỉnh qua đường bộ, 

đường thủy, thực hiện kiểm tra hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-

CoV-2 và tổ chức cách ly y tế phù hợp đối với người dân đến/về tỉnh từ các 

vùng, địa phương có dịch.  

- Lực lượng công an, chính quyền các địa phương và ngành y tế tăng 

cường kiểm tra, rà soát người đến/về địa phương từ các tỉnh, thành phố đang có 

dịch để thực hiện việc giám sát, cách ly y tế, xét nghiệm và theo dõi sức khỏe 

phù hợp; quản lý chặt chẽ người cách ly tại nhà/nơi lưu trú; theo dõi sức khỏe 
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đối với người hoàn thành cách ly tập trung về làm việc, lưu trú trên địa bàn. Các 

tổ COVID-19 cộng đồng nêu cao vai trò và trách nhiệm của mình trong kiểm 

tra, rà soát đối tượng trên địa bàn để hướng dẫn khai báo y tế, giám sát thực hiện 

các biện pháp cách ly theo quy định với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng 

nhà, rà từng đối tượng". 

- Các địa phương tăng cường xét nghiệm tầm soát phát hiện ca bệnh tại 

cộng đồng; tiếp tục mở rộng các điểm xét nghiệm bằng test nhanh tự nguyện có 

trả phí tại các địa phương.  

- Sở Y tế đã tổ chức hướng dẫn người dân tự xét nghiệm bằng test nhanh 

để theo dõi sức khỏe bản thân trực tiếp tại các điểm test nhanh cộng đồng, 

hướng dẫn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh 

triển khai xét nghiệm sàng lọc cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động; đã công bố danh sách các cơ sở được phép bán test nhanh kháng nguyên 

SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh. 

- Tại các cơ sở y tế đã thực hiện xét nghiệm tầm soát cho nhân viên y tế 

và người bệnh/người nhà điều trị nội trú theo quy định của Bộ Y tế. Đối với 

người bệnh ngoại trú thực hiện việc xét nghiệm đối với các trường hợp đi/đến từ 

vùng dịch, các trường hợp có các yếu tố nguy cơ như nhức mỏi, ho, sốt, mất vị 

giác, khứu giác, có yếu tố dịch tễ liên quan đến F0. 

4. Các biện pháp phòng chống dịch tại cộng đồng 

- Theo diễn biến tình hình dịch, thực hiện phương châm giãn cách rộng, 

phong tỏa hẹp, UBND tỉnh đã quyết định thực hiện biện pháp phòng chống dịch 

trên toàn tỉnh theo Chỉ thị 19/CT-TTg; UBND cấp huyện quyết định giãn cách 

xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ở cấp độ thôn, xóm, khu vực.  

- Các địa phương có vùng phong tỏa, giãn cách xã hội từng bước đã thực 

hiện tốt hơn các quy định về giãn cách; đảm bảo được việc cung cấp lương thực, 

thực phẩm, các dịch vụ thiết yếu để hỗ trợ cho người dân trong vùng phong tỏa, 

giãn cách; chủ động từng bước nới lỏng các quy định về giãn cách xã hội tại các 

địa phương theo hướng vùng đã an toàn thì cho hoạt động trở lại các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ, hoạt động giao thông công cộng… để tạo điều kiện 

cho người dân có thu nhập, ổn định cuộc sống kể cả vật chất và tinh thần.  

- Khi có F0 xuất hiện lực lượng y tế đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng 

công an và chính quyền địa phương khẩn trương thực hiện các biện pháp truy 

vết để nhanh chóng xác định được nguồn lây, xác định F1, F2 để tiến hành xét 

nghiệm và cách ly y tế phù hợp với từng đối tượng theo quy định. 

- Ngành y tế đã thực hiện giám sát dịch tễ các điểm nguy cơ thường xuyên 

và định kỳ để đánh giá các yếu tố nguy cơ về sự xuất hiện của dịch bệnh từ đó 

đưa ra các quyết định xử lý phù hợp. 

- Ngành Y tế phối hợp với các địa phương tăng cường giám sát, quản lý 

việc thực hiện cách ly và xét nghiệm cho các đối tượng thực hiện cách ly tập 

trung, cách ly tại nhà đảm bảo đúng quy định; tuyệt đối không để lây nhiễm 
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chéo trong khu cách ly tập trung và hạn chế đến mức thấp nhất việc lây nhiễm 

trong gia đình khi cách ly tại nhà.  

- Các địa phương tăng cường kiểm tra, yêu cầu người dân phải thực hiện 

nghiêm túc 5K của Bộ Y tế; thực hiện khai báo y tế; thực hiện nghiêm các quy 

định về giãn cách xã hội. 

5. Các biện pháp phòng chống dịch tại các khu công nghiệp, nhà máy, 

xí nghiệp 

Các biện pháp phòng chống dịch tại các khu công nghiệp, nhà máy, xí 

nghiệp: đã triển khai thực hiện và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc 

thực hiện Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 24/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ; 

tiếp tục yêu cầu các chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động thực hiện 

nghiêm túc các quy định theo Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 

của Ban Chỉ đạo Quốc gia; Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của 

Bộ Y tế.  

Đã có 165 doanh nghiệp ký cam kết, xây dựng kế hoạch, phương án xử trí 

khi có các trường hợp mắc COVID-19 được các cơ quan liên quan xác nhận, 

phê duyệt và tự đánh giá nguy cơ, cập nhật hệ thống http://kcnvietnam.vn, theo 

quy định; 148 doanh nghiệp (tỷ lệ 94,1%) tổ chức xét nghiệm, test nhanh kháng 

nguyên SARS-CoV-2 cho 16.480 lao động (tỷ lệ 74,4%), với tổng số lượt xét 

nghiệm tầm soát 34.981 lượt; 29 doanh nghiệp đang thực hiện tổ chức “sản xuất 

03 tại chỗ”, với hơn 2.584 lao động và hơn 70% doanh nghiệp không tổ chức 

thực hiện “sản xuất 03 tại chỗ” vì điều kiện đặc thù riêng của từng doanh 

nghiệp. Đến thời điểm hiện nay, cơ bản thực hiện được mục tiêu kép “vừa phòng 

chống dịch, vừa sản xuất kinh doanh”. 

6. Nâng cao năng lực cách ly tập trung 

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa 

phương liên quan để mở rộng thêm các khu cách ly tập trung do Bộ CHQS tỉnh 

quản lý.  

- Khu cách ly của 11 huyện, thị xã, thành phố hoạt động thường xuyên. 

UBND các huyện, thị, thành phố tiếp tục rà soát, chuẩn bị các cơ sở trên địa bàn 

để mở rộng các địa điểm tổ chức cách ly tập trung. Đối với các khu cách ly tập 

trung đã lên phương án thành lập tiếp tục được hoàn thiện các điều kiện cơ bản 

và nhân lực để sẵn sàng tiếp nhận người cách ly tập trung. 

- Ban Quản lý Khu kinh tế chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các doanh nghiệp 

trong khu kinh tế, khu công nghiệp việc lập phương án cách ly công nhân, người 

lao động tại các nhà máy, xí nghiệp trong trường hợp xảy ra dịch bệnh tại nhà 

máy, xí nghiệp. 

7. Tăng cường khả năng tiếp nhận, thu dung điều trị người bệnh 

COVID-19 và khả năng xét nghiệm 

Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc để thực hiện việc thu dung, 

điều trị người bệnh COVID-19 đảm bảo chất lượng điều trị, giảm tối đa biến 

http://kcnvietnam.vn/


6 
 

chứng và tử vong. Thực hiện tốt việc phân tầng điều trị tại các cơ sở y tế theo 

quy định của Bộ Y tế. Đảm bảo các điều kiện về trang thiết bị y tế, nhân lực để 

điều trị cho người bệnh thể vừa và nặng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện 

đa khoa khu vực Bồng Sơn; trường hợp cần thiết mở rộng thêm tại Bệnh viện 

Lao và bệnh Phổi, Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn, An Nhơn, Phù Cát, Tây 

Sơn, Hoài Nhơn. Đảm bảo nhu cầu về ô xy trong điều trị người bệnh tại các cơ 

sở y tế, kể cả tại trạm y tế. 

- Ngành Y tế rà soát, chuẩn bị nhân lực và trang thiết bị y tế và phối hợp 

với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để triển khai việc mở rộng cơ sở điều trị người 

bệnh COVID-19 của Bệnh viện Lao và bệnh phổi tại Trường Cao Đẳng Bình 

Định với quy mô 300 giường (có thể mở rộng lên 600 giường) theo phương án 

đã được UBND tỉnh phê duyệt. Trong trường hợp cần thiết, sử dụng cơ sở điều 

trị của Bệnh viện Hòa Bình, Bệnh viện Bình Định để tổ chức điều trị; phối hợp 

với Bệnh viện Phong và Da Liễu Trung ương Quy Hòa đề xuất với Bộ Y tế và 

UBND tỉnh để thực hiện điều trị người bệnh tại cơ sở 2 của Bệnh viện. 

- Tiếp tục nghiên cứu mô hình điều trị F0 tại nhà và thực hiện thiết lập 

trạm y tế lưu động hỗ trợ điều trị F0 để triển khai thực hiện khi dịch bệnh lây lan 

rộng trên địa bàn tỉnh vượt quá khả năng thu dung điều trị của các cơ sở y tế. 

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trong toàn ngành thực hiện 

tốt công tác cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh thường xuyên cho người dân nhất là 

tại tuyến y tế cơ sở.  

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục thực 

hiện tốt công tác xét nghiệm RT-PCR đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch. Sở 

Y tế phối hợp với  Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn và Bệnh 

viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa để hỗ trợ tỉnh trong công tác xét 

nghiệm RT-PCR. Hiện trung bình mỗi ngày thực hiện trên 5.000 mẫu, trong 

trường hợp cần thiết có thể xét nghiệm trên 2.000 mẫu đơn hoặc tương đương 

với 10.000 mẫu đơn (nếu làm theo mẫu gộp 5) trong một ngày. 

8. Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

- Sở Y tế đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để tiếp nhận, lưu trữ 

và phân bổ vắc xin đảm bảo theo tiến độ tiêm chủng và chất lượng.  

- UBND các huyện, thị, thành phố tiếp tục lập cơ sở dữ liệu về dân cư, 

nhập dữ liệu vào phần mềm tiêm chủng vắc xin COVID-19 để chủ động khi 

triển khai tiêm vắc xin trên diện rộng. 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục hoàn thiện các điều kiện về 

an toàn tiêm chủng tại các điểm tiêm chủng ngoài bệnh viện để có thể triển khai 

tiêm vắc xin theo phương châm an toàn, nhanh, hiệu quả và đúng đối tượng; huy 

động nhân lực đảm bảo phục vụ tại các điểm tiêm chủng. 

- Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành chuẩn bị nhân lực, trang thiết 

bị, vật tư đầy đủ để thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin theo kế hoạch. Trong 
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trường hợp cần thiết thực hiện các điểm tiêm chủng lưu động để đạt chỉ tiêu kế 

hoạch đề ra.  

9. Công tác vận động, huy động xã hội 

Từ ngày 27/5/2021 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh 

đã vận động các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham 

gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 vào Quỹ “Cứu trợ” tỉnh và 

cấp huyện với tổng số tiền hơn 28,200 tỷ đồng; 50.000 liều vắc xin; 17.400 khay 

xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2, trị giá 2,35 tỷ đồng và một số trang 

phục bảo hộ y tế, khẩu trang... Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

và cấp huyện xuất hơn 23,6 tỷ đồng để hỗ trợ cho các lực lượng tuyến đầu và 

nhân dân các địa phương trong và ngoài tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; 

trong đó có 12 tỷ đồng chuyển vào Ngân sách tỉnh mua trang thiết bị y tế, kịp 

thời chuyển các trang thiết bị về Sở Y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch.                     

10. Công tác an ninh, trật tự xã hội 

Công tác an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh luôn các cấp ủy Đảng, 

chính quyền quan tâm chỉ đạo sâu sát và luôn được bảo đảm; trên địa bàn tỉnh 

chưa xảy ra vấn đề mất an ninh, trật tự xã hội, kể cả trong các khu vực phong 

tỏa, giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ. Đã phát hiện, xử lý hơn 4.000 trường hợp vi phạm quy định liên quan đến 

công tác phòng, chống dịch, phạt tiền hơn 5,5 tỷ đồng, trong đó đã khởi tố 07 vụ 

án liên quan đến phòng, chống dịch. 

11. Công tác an sinh, xã hội 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các địa 

phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người 

lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo 

Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; nhất là chính sách 

hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự 

do) nhằm bảo đảm an sinh xã hội, kịp thời chia sẻ khó khăn của người dân và 

doanh nghiệp. Đến nay đã hỗ trợ tổng kinh phí 114.524.521 tỷ đồng cho 57.916 

người lao động, 3.070 người sử dụng lao động và 83.941 người là người có 

công, gia đình chính sách, hộ nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người 

khuyết tật, người yếu thế,… 

12. Công tác tài chính, hậu cần 

Quán triệt phương châm “bốn tại chỗ” trong công tác phòng chống dịch, 

chính quyền các cấp đã chủ động trong huy động nguồn lực, đảm bảo kinh phí, 

hậu cần cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn; đảm bảo chi đúng mục 

đích, tiết kiệm, hiệu quả; không để thiếu kinh phí, nhất là kinh phí mua sắm sinh 

phẩm, vật tư y tế. Đồng thời đảm bảo kinh phí chi trả chi phí cách ly y tế, khám, 

chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19. Bên 

cạnh đó, các cơ sở y tế cũng đã chủ động bảo đảm đầy đủ thuốc, trang thiết bị, 

vật tư y tế cho công tác khám, chữa bệnh thường xuyên. 
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13. Công tác sản xuất và lưu thông hàng hóa 

Chỉ số SXCN 9 tháng năm 2021 ước tăng 5,82% so cùng kỳ; trong đó: 

Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,6%; công nghiệp sản xuất và phân phối 

điện tăng 56,35%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 

1,41%; công nghiệp khai khoáng tăng 2,21%.  

Đến nay, các nhà máy sản xuất công nghiệp cơ bản đã hoạt động trở lại. 

Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn về thiếu hụt lao động (giảm 10-

15%) do công nhân di chuyển khó khăn nên công suất hoạt động các nhà máy có 

giảm sút, thêm vào đó, tình trạng khó khăn trong giá vận chuyển cước tàu, thuê 

container cao, tìm kiếm nguyên liệu nhập khẩu, thu mua trong nước trở nên khó 

khăn và chậm tiến độ... ảnh hướng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 

các doanh nghiệp. 

Tình hình cung cầu hàng hóa trên địa bàn tỉnh cơ bản diễn ra thông suốt 

đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân và sản xuất mặc dù hoạt động kinh 

doanh, phân phối có bị ảnh hưởng do áp dụng các biện pháp chống dịch trong và 

ngoài tỉnh.  

Để đảm bảo công tác sản xuất, lưu thông hàng hóa Sở Y tế đã phối hợp 

với Sở Công thương và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai Kế hoạch tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 cho 100% công nhân, người lao động trong các 

công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đến nay cơ bản đã hoàn tất Kế hoạch 

tiêm chủng với 36.072 người được tiêm. 

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

TRONG THỜI GIAN QUA 

1. Kết quả đạt được 

- Công tác chỉ đạo, điều hành được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 

Phòng chống dịch của tỉnh chỉ đạo thống nhất, toàn diện và đồng bộ; trong chỉ 

đạo, điều hành đã kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp với từng giai đoạn và 

diễn biến của dịch bệnh. 

- Đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị và các lực lượng tham gia vào 

công tác phòng chống dịch với tinh thần cao nhất. Công tác phòng chống dịch 

đã được sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân trong tỉnh. Việc huy động sự ủng hộ 

về vật chất cho công tác phòng chống dịch đã đạt kết quả tốt góp phần quan 

trọng cho việc kiếm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Công tác thông tin, tuyên 

truyền, vận động về phòng chống dịch đã được triển khai rộng khắp và đạt được 

nhiều kết quả tốt; đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý sự lan truyền các thông 

tin xấu làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch. 

- Công tác điều trị đã được tổ chức khá tốt, tỷ lệ tử vong thấp hơn so với 

tỷ lệ tử vong trung bình của toàn quốc. 

- Các biện pháp phòng chống dịch được các cấp, các ngành triển khai 

quyết liệt, kịp thời, phù hợp và hiệu quả. Trong quá trình thực hiện đã kịp thời 

phát hiện các tồn tại, khuyết điểm để có hình thức xử lý nghiêm các vi phạm và 

đưa ra các giải pháp khắc phục kịp thời.  
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- Các lực lượng tuyến đầu gồm y tế, công an, quân đội đã tận tâm, tận sức 

trong hoạt động phòng chống dịch. Các lực lượng tại cơ sở như dân quân, tự vệ, 

tổ COVID cộng đồng, các lực lượng tình nguyện… đã tham gia rất tích cực vào 

các hoạt động phòng chống dịch. 

- Công tác xét nghiệm tầm soát đã thực hiện khá tốt, đặc biệt là việc sử 

dụng xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên diện rộng tại cộng đồng kết hợp 

với xét nghiệm RT-PCR hợp lý theo trục của F0, F1, F2 là điểm mấu chốt cho 

việc phát hiện sớm F0 tại cộng đồng. Việc tổ chức các điểm xét nghiệm tự 

nguyện có trả phí tại các địa phương đã được chú trọng. 

- Công tác điều trị cho người mắc COVID-19 đã được đảm bảo, chú trọng 

việc tổ chức điều trị các bệnh nhân nặng, có biến chứng để hạn chế đến mức 

thấp nhất số trường hợp tử vong. Đã đưa ra các phương án phù hợp để chuẩn bị 

cho tình huống khi số ca bệnh tăng cao trên địa bàn tỉnh như mở rộng cơ sở điểu 

trị của bệnh viện Lao và bệnh phổi, bệnh viện dã chiến. 

- Tổ chức tiêm vắc xin đã được triển khai đạt tiến độ yêu cầu, đảm bảo an 

toàn, đúng đối tượng.  

- Chỉ đạo thực hiện "mục tiêu kép", vừa phòng, chống dịch bệnh vừa đảm 

bảo sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội nên đã giảm thiểu được phần nào các 

thiệt hại về kinh tế và đời sống người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh. 

- Công tác hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh, giãn cách xã 

hội đã được tổ chức thực hiện kịp thời. Đã tổ chức việc đón công dân có hoàn 

cảnh khó khăn, người bị bệnh, phụ nữ có thai, học sinh từ các tỉnh, thành phố 

phía Nam về tỉnh, thực hiện cách ly tập trung an toàn và tổ chức điều trị kịp thời 

cho các trường hợp mắc bệnh. 

- Công tác phòng chống dịch nhận được sự quan tâm, hỗ trợ về kinh phí, 

trang thiết bị y tế rất lớn của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài tỉnh. 

2. Khó khăn, tồn tại 

- Đại dịch COVID-19 là đại dịch toàn cầu với mức độ rất nghiêm trọng. 

Công tác phòng chống dịch tại nước ta nói chung và tại tỉnh nói riêng gặp nhiều 

khó khăn; hoạt động phòng chống dịch COVID-19 là chưa có tiền lệ trong lịch 

sử do vậy công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng vừa làm vừa điều chỉnh 

phương pháp, cách làm vừa đúc kết kinh nghiệm. 

- Tình hình dịch bệnh trong cả nước tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp 

với sự tăng nhanh về số ca mắc mới, tỷ lệ tử vong của cả nước là hơn 2,46% 

(cao hơn so với tỷ lệ tử vong chung trên toàn cầu). Tiêm vắc xin trong nước đạt 

tỷ lệ bao phủ còn thấp khoảng 36,4 triệu người chiếm 37,8% dân số, thuốc điều 

trị đặc trị chưa có do vậy dịch bệnh còn tiếp tục kéo dài trong cả nước thời gian 

tới. 

- Tỷ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 của tỉnh còn thấp (tỷ lệ tiêm ít nhất 

1 mũi mới chỉ đạt khoảng 28,7% dân số toàn tỉnh) do nguồn vắc xin Bộ Y tế 

phân bổ cho tỉnh còn rất hạn hẹp nên chỉ mới tập trung tiêm cho các lực lượng 
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tuyến đầu, tổ COVID cộng đồng và một số đối tượng ưu tiên, công nhân… 

Thuốc điều trị đặc hiệu COVID-19 chưa có nên áp lực điều trị là rất lớn. 

- Trong thời gian qua số người dân tại các vùng dịch về tỉnh (nhất là các 

tỉnh, thành phía Nam) là rất lớn trong đó có rất nhiều người nhiễm bệnh là một 

trong những nguyên nhân chính tạo nên các ổ dịch diễn biến âm ỉ trong cộng 

đồng.  

- Công tác chỉ đạo, chỉ huy, điều hành phòng chống dịch tại một số địa 

phương chưa thực sự quyết liệt, chưa đồng bộ, chưa bám sát tình hình thực tiễn 

tại cơ sở, huy động lực lượng tham gia chống dịch còn hạn chế. Một số cấp ủy 

đảng, chính quyền tại cấp xã chỉ đạo chống dịch chưa tốt dẫn đến xử lý ổ dịch 

kéo dài. 

- Một số địa phương, đơn vị vẫn còn chủ quan, lơ là hoặc chưa quyết liệt 

trong công tác phòng chống dịch; chưa chủ động chuẩn bị và triển khai phòng 

chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, với phương châm “bốn 

tại chỗ”; một số còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của tỉnh; hậu cần 

phòng chống dịch tại nhiều địa phương ở mức thấp, nhất là việc chuẩn bị test 

nhanh, trang phục phòng chống dịch, khẩu trang y tế, hóa chất… 

- Công tác quản lý dân cư trên địa bàn chưa tốt do vậy không quản lý chặt 

chẽ di biến động dân cư nên quản lý người đi từ vùng dịch không chặt chẽ, khi 

thực hiện xét nghiệm tầm soát không xác định chính xác số hộ, dân số có mặt tại 

địa bàn. 

- Giãn cách xã hội đã góp phần làm giảm sự lây lan của dịch bệnh tuy 

nhiên nhiều địa phương chưa thực hiện tốt việc giãn cách dẫn đến tại khu vực 

giãn cách vẫn lây lan dịch bệnh tạo các ổ dịch lớn; chưa tận dụng thời gian giãn 

cách để thực hiện việc tầm soát xét nghiệm trên diện rộng để bóc tách triệt để F0 

ra khỏi cộng đồng. Việc giãn cách xã hội chưa thực sự bám sát vào số liệu dịch 

tễ F0 và chưa phân tích quá trình diễn biến của F0 theo từng địa bàn nên dẫn đến 

giãn cách xã hội tại một số ổ dịch được áp dụng trên phạm vi rộng và kéo dài. 

Trong quá trình thực hiện giãn cách xã hội, một số địa phương còn cứng nhắc 

trong việc kiểm soát phương tiện vận chuyển hàng hóa gây khó khăn cho doanh 

nghiệp và người dân. 

- Công tác xét nghiệm tầm soát định kỳ tại nhiều địa phương chưa được 

thực hiện thường xuyên, quy mô tầm soát hẹp, manh mún… chưa có kế hoạch 

tầm soát một cách hệ thống mà chủ yếu chạy theo xử lý ổ dịch dẫn đến nhiều ổ 

dịch lớn được phát hiện muộn, thiếu chủ động trong phòng chống dịch. 

- Khả năng thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 của các cơ sở y tế 

trong tỉnh còn hạn chế nếu số ca bệnh vượt quá 1.500 trường hợp cần phải điều 

trị vào một thời điểm ngắn do những khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị 

và nhân lực y tế. Lực lượng nhân viên y tế của tỉnh hiện còn thiếu nhiều so với 

yêu cầu về phòng chống dịch, bị căng kéo vì thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng một 

lúc dẫn đến mệt mỏi, kiệt sức. 

- Việc tổ chức cách ly tập trung gặp nhiều khó khăn do quy mô của các 

khu cách ly tập trung của tỉnh rất hạn chế; tại các địa phương các cơ sở cách ly 
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tập trung hầu hết là sử dụng các trường học, ký túc xá nê việc đảm bảo điều kiện 

vệ sinh cơ bản cho người cách ly còn gặp nhiều khó khăn… ngoài ra trong thời 

gian tới khi học sinh đi học thì các cơ sở cách ly này không còn nữa. Công tác 

quản lý cách ly tập trung và cách ly tại nhà tại một số địa phương chưa tốt. 

- Một bộ phận người dân không chấp hành đúng quy định về phòng chống 

dịch, làm lây lan dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng. Nhiều người dân khi có 

biểu hiện ho, sốt không đến cơ sở y tế mà tự ý đi mua thuốc dẫn đến không phát 

hiện sớm bệnh, tạo nguồn lây. Dịch bệnh kéo dài dẫn đến sự mệt mỏi của người 

dân trong việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch. 

- Chi phí cho công tác phòng chống dịch là rất lớn trong khi nguồn lực 

của tỉnh và các địa phương còn nhiều khó khăn (nhất là các địa phương thu ngân 

sách thấp) do vậy khi dịch bệnh kéo dài thì đây sẽ là khó khăn rất lớn trong thời 

gian tới.  

- Dịch bệnh làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập và đời sống của 

người dân do vậy nếu càng kéo dài thì công tác phòng chống dịch ngày càng trở 

nên khó khăn hơn. 

- Công tác truyền thông, vận động về phòng chống dịch còn một số hạn 

chế như: hoạt động truyền thông còn cứng nhắc, chưa đa dạng, phong phú; công 

tác truyền thông tại cơ sở chưa cụ thể, chưa sát với thực tế. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ  

1. Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác, tổ chức quán triệt, 

thực hiện nghiêm, quyết liệt chỉ đạo của Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, các bộ, 

ngành Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, 

chống dịch COVID-19. Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị cần chuẩn bị tốt 

các phương án phòng, chống dịch phù hợp với tình hình diễn biến và sự bùng 

phát của dịch. Huy động tối đa lực lượng để kịp thời khoang vùng, bao vây, dập 

tắt ổ dịch mới phát sinh trong thời gian sớm nhất. 

2. Quán triệt nguyên tắc “sống chung với COVID-19”, các địa phương 

xây dựng, triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong giai 

đoạn mới, với phương châm “04 tại chỗ”, lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, 

người dân là “chiến sĩ” để công tác phòng, chống dịch COVID-19 trở thành hoạt 

động thường xuyên, liên tục diễn ra tại cấp cơ sở (cấp xã). Tập trung chỉ đạo 

triển khai thực hiện Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 16/9/2021 về phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định trong giai đoạn mới; Các địa 

phương sẵn sàng chủ động tổ chức thực hiện hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19” khi hướng dẫn được Ban Chỉ 

đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 ban hành. 

3. Sở Y tế tiếp tục phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm 

chủng ngay sau khi nhận được vắc xin từ Bộ Y tế theo phương châm "Nhanh 

nhất, hiệu quả nhất và an toàn nhất”.  

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức, củng cố, mở rộng 

các điểm tiêm ngoài bệnh viện nhằm đảm bảo an toàn cho bệnh viện và đạt tiến 
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độ yêu cầu; chỉ đạo việc chốt danh sách và nhập số liệu toàn bộ đối tượng trong 

diện tiêm vắc xin để sẵn sàng cho việc thực hiện tiêm chủng. 

4. Sở Y tế phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương xây dựng phương 

án chuẩn bị trở lại trạng thái “bình thường mới” với lộ trình, giải pháp theo từng 

bước cụ thể như: cho phép một số dịch vụ hoạt động trở lại sau thời gian giãn 

cách trong điều kiện “bình thường mới”, phục vụ 4 nhu cầu của người dân và 

doanh nghiệp; xây dựng bộ tiêu chí đảm bảo hoạt động trong “bình thường mới” 

trong các lĩnh vực. 

5. Các huyện, thị xã, thành phố: Quy Nhơn, Hoài Nhơn, Phù Cát, Tuy 

Phước cần tập trung rà soát, xử lý triệt để các ổ dịch cũ, khoanh vùng xử lý ngay 

các ổ dịch mới phát hiện không để dịch lây lan. Các địa phương khác cần tập 

trung giám sát dịch bệnh để phát hiện sớm ca bệnh (nhất là việc xét nghiệm định 

kỳ các đối tượng có nguy cơ cao). 

6. Thành phố Quy Nhơn, thị xã Hoài Nhơn, huyện Phù Cát, Tuy Phước 

phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh quyết liệt hơn: Truy vết 

thần tốc, nhanh chóng cách ly và xét nghiệm F1, F2 rà soát; bao vây, cách ly 

vùng dịch để nhanh chóng xét nghiệm diện rộng để kịp thời phát hiện ca bệnh 

tại cộng đồng.  

7. Các địa phương tiếp tục tăng cường công tác rà soát, kiểm tra chặt chẽ 

người đi từ vùng, địa phương có dịch về đặc biệt là các tài xế xe tải đường dài 

để theo dõi sức khỏe, thực hiện cách ly phù hợp (tổ chức các điểm nghỉ tạm thời 

có quản lý cho lái xe đường dài và thực hiện tiêm chủng cho lái xe đường dài 

của tỉnh đảm bảo đạt 100%).  

8. Sở Y tế chỉ đạo tăng cường công tác điều trị, mở rộng quy mô giường 

bệnh để thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19; nâng cao năng lực điều trị các 

ca bệnh nặng để hạn chế tối đa số ca biến chứng và tử vong.  

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục mở rộng việc xét nghiệm 

tầm soát bằng test nhanh tự nguyện có trả phí, khuyến khích thực hiện cán bộ, 

công chức, viên chức và người dân tự thực hiện xét nghiệm test nhanh.  

10. Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tại các khu kinh tế, khu 

công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp. Các doanh nghiệp sẵn sàng các phương án ứng 

phó khi có dịch bệnh xảy ra tại đơn vị; thực hiện xét nghiệm cho người lao động 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

11. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương để tổ chức dạy 

và học năm học 2021 - 2022 trong điều kiện dịch COVID-19. 

12. Tiếp tục tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức, thực hiện 

nghiêm túc yêu cầu 5K của người dân trong phòng chống dịch. 

13. Tiếp tục tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

công tác phòng chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… trên địa bàn 

tỉnh.  

14. Tiếp tục tổ chức đón người dân Bình Định đang gặp khó khăn từ các 

tỉnh phía Nam về tỉnh; tổ chức cách ly y tế an toàn khi về địa phương.  



13 
 

15. Tăng cường thực hiện việc hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi 

dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 86/NQ-CP của 

Chính phủ./.  
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Phụ lục 

THEO DÕI CÁC Ổ DỊCH ĐANG HOẠT ĐỘNG 
 

Huyện/ 

TX/TP 

Xã/ Phường/ 

TT 
Thôn/KP 

Tổng 

số ca 

bệnh 

ghi 

nhận 

Ngày ghi 

nhận ca 

cộng đồng 

đầu tiên 

Ngày ghi 

nhận ca 

cộng đồng 

gần nhất 

Số ngày 

chưa ghi 

nhận ca 

bệnh 

trong 

cộng đồng 

Tình trạng ổ 

dịch 

Hoài Nhơn 

Tam Quan 

Bắc 

Tân Thành 1 4 01/09/2021 13/09/2021 25 Đang hoạt động 

Thiện Chánh 

2 
54 06/09/2021 11/09/2021 27 Đang hoạt động 

Tam Quan Khu phố 7 8 21/09/2021 23/09/2021 15 Đang hoạt động 

Bồng Sơn Khu phố 2 2 13/09/2021 13/09/2021 25 Đang hoạt động 

Quy Nhơn 

Đống Đa 

Khu phố 2 7 12/09/2021 12/09/2021 26 Đang hoạt động 

Khu phố 9a 5 13/09/2021 14/09/2021 24 Đang hoạt động 

Khu phố 5 5 16/09/2021 23/09/2021 15 Đang hoạt động 

Hải Cảng 

Khu phố 4 53 12/09/2021 26/09/2021 12 Đang hoạt động 

Khu phố 2 16 16/09/2021 28/09/2021 10 Đang hoạt động 

Khu phố 10 1 14/09/2021 14/09/2021 24 Đang hoạt động 

Ngô Mây 

Khu phố 4 1 29/09/2021 29/09/2021 9 Đang hoạt động 

Khu phố 8 2 12/09/2021 12/09/2021 26 Đang hoạt động 

Khu phố 11 1 17/09/2021 17/09/2021 21 Đang hoạt động 

Nguyễn Văn 

Cừ 
Khu phố 7 4 13/09/2021 15/09/2021 23 Đang hoạt động 

Nhơn Bình 

Khu phố 5 20 13/09/2021 23/09/2021 15 Đang hoạt động 

Khu phố 4 4 20/09/2021 03/10/2021 5 Đang hoạt động 

Khu phố 2 20 20/09/2021 23/09/2021 15 Đang hoạt động 

Khu phố 1 15 14/09/2021 07/10/2021 1 Đang hoạt động 

Trần Hưng 

Đạo 

Khu phố 5 4 12/09/2021 12/09/2021 26 Đang hoạt động 

Khu phố 4 6 14/09/2021 14/09/2021 24 Đang hoạt động 

Ghềnh Ráng Khu phố 4 7 15/09/2021 18/09/2021 20 Đang hoạt động 

Quang Trung Khu phố 4 2 15/09/2021 15/09/2021 23 Đang hoạt động 

Thị Nại Khu phố 5 1 16/09/2021 16/09/2021 22 Đang hoạt động 

Bùi Thị 

Xuân 

Lái xe ở Bãi 

Long Vân - 

Long Mỹ 

6 21/09/2021 23/09/2021 15 Đang hoạt động 

Khu phố 7 35 19/09/2021 05/10/2021 3 Đang hoạt động 

Khu phố 6 3 21/09/2021 23/09/2021 15 Đang hoạt động 

Khu phố 5 5 03/10/2021 05/10/2021 3 Đang hoạt động 

Khu phố 4 6 20/09/2021 24/09/2021 14 Đang hoạt động 

Khu phố 3 5 20/09/2021 24/09/2021 14 Đang hoạt động 

Khu phố 2 4 04/10/2021 04/10/2021 4 Đang hoạt động 

Trần Quang 

Diệu 

Khu phố 7 4 20/09/2021 23/09/2021 15 Đang hoạt động 

Khu phố 9 9 29/09/2021 04/10/2021 4 Đang hoạt động 

Hoài Ân Ân Nghĩa Nghĩa Nhơn 3 17/09/2021 17/09/2021 21 Đang hoạt động 

Phù Cát 

Cát Hiệp 
Tùng Chánh 7 16/09/2021 18/09/2021 20 Đang hoạt động 

Hòa Đại 28 16/09/2021 22/09/2021 16 Đang hoạt động 

Cát Hanh 

Tân Hóa 

Nam 
11 16/09/2021 24/09/2021 14 Đang hoạt động 

Hòa Hội 1 22/09/2021 22/09/2021 16 Đang hoạt động 

Chánh An 9 26/09/2021 26/09/2021 12 Đang hoạt động 
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Ngô Mây 
An Ninh 6 03/10/2021 04/10/2021 4 Đang hoạt động 

An Phong 4 16/09/2021 16/09/2021 22 Đang hoạt động 

Tuy Phước 

Phước Lộc 

Trung Thành 4 14/09/2021 16/09/2021 22 Đang hoạt động 

Đại Tín 4 17/09/2021 22/09/2021 16 Đang hoạt động 

Phú Mỹ 2 2 17/09/2021 20/09/2021 18 Đang hoạt động 

Diêu Trì 

Vân Hội 1 3 15/09/2021 15/09/2021 23 Đang hoạt động 

Diêu Trì 7 16/09/2021 23/09/2021 15 Đang hoạt động 

Luật Lễ 3 16/09/2021 16/09/2021 22 Đang hoạt động 

Phước An 
Ngọc Thạnh 

1 
1 16/09/2021 16/09/2021 22 Đang hoạt động 

Phước Nghĩa Huỳnh Mai 2 28/09/2021 28/09/2021 10 Đang hoạt động 

Phước Hiệp 
Đại Lễ 1 04/10/2021 04/10/2021 4 Đang hoạt động 

Giang Bắc 6 03/10/2021 03/10/2021 5 Đang hoạt động 

Ghi chú: QĐ 3638/QĐ-BYT Ổ dịch chấm dứt hoạt động: khi không ghi nhận ca bệnh xác định mắc mới trong vòng 

28 ngày kể từ ngày ca bệnh xác định gần nhất được cách ly y tế. 

 

 


