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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

 

Số:       /BC- UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Hà Tĩnh,ngày 26 tháng 02 năm 2020 

BÁO CÁO NHANH 

Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (COVID-19) 

và công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do (COVID-19) 

(Tính đến 17h00 ngày 26/02/2020) 

 

1. Tình hình dịch bệnh 

- Thế giới: 37 Quốc gia và vùng lãnh thổ với 81.016  trường hợp nhiễm 

Covid-19 (tăng 1.380); tử vong: 2.764 (tăng 145); bình phục: 30.006 (tăng 5.272). 

- Trung Quốc: 78.066 trường hợp nhiễm Covid-19 (tăng 916); tử vong 2.715 

(tăng 123); nghi nhiễm: 2.419; bình phục: 29.745 (tăng 5.011). 

- Hàn Quốc: 1.146 trường hợp nhiễm Covid-19 (tăng 253); tử vong 12 (tăng 

02); bình phục 22 (tăng 05). Số trường hợp mắc chủ yếu tại thành phố Daegu và 

khu Bắc Gyeongsang. 

- Nhật Bản: 862 trường hợp nhiễm Covid-19 (tăng 12); tử vong 06 (tăng 01; 

bình phục 55 (tăng 02). 

- Việt Nam: 16/16 trường hợp nhiễm Covid-19 đều được điều trị khỏi và xuất 

viện; 01trường hợp nghi nhiễm được cách ly, theo dõi chặt chẽ; 1.247 trường hợp 

xét nghiệm âm tính;6.470 trường hợp sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu 

sốt, ho nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ bị 

nhiễm virus Covid-19. 

- Hà Tĩnh: Trong ngày cách ly, theo dõi thêm 01 trường hợp tại BVĐK huyện 

Cẩm Xuyên (Phan Quang Trường, sinh năm 1999, thôn Trường Long, xã Cẩm 

Quan, du học sinh tại Thành phố Daegu - Hàn Quốc, về Hà Tĩnh lúc 08h ngày 

25/02/2020, đối tượng lên trình báo UBND và TYT xã, được khám kiểm tra sức 

khỏe, được tư vấn lên BVĐK huyện Cẩm Xuyên để cách ly, theo dõi; hiện tại sức 

khỏe bình thường). 

+ Lũy tích đến 17h00 ngày 26/02/2020: Có 21 trường hợp được cách ly, theo 

dõi, trong đócó 19 trường hợp có kết quả xét nghiệm Âm tính với Covid-19đã 

được ra viện; 01 trường hợp ở BVĐK Lộc Hà đi từ huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc 

về (không từ các xã có dịch) đang được giám sát, cách ly, theo dõingày thứ 10, 

hiện tại sức khỏe bình thường; 01 trường hợp cách ly ngày thứ nhất tại BVĐK 

huyện Cẩm Xuyên. 

+ Toàn tỉnh, hiện vẫn tiếp tục giám sát, theo dõi, đo thân nhiệt, hướng dẫn 

cách ly tại nhà, nơi lưu trú 301trường hợp đi từ vùng có dịch Covid-19 về sau ngày 

11/02/2020 cụ thể như sau: Cẩm Xuyên 48, Đức Thọ 04, Hương Sơn 12;  Lộc Hà 

6, Nghi Xuân 64, thị xã Kỳ Anh 94, thành phố Hà Tĩnh 13, huyện Kỳ Anh 23, 

Hồng Lĩnh 11, Vũ Quang 07, Can Lộc 13, Hương Khê 06, Thạch Hà 0. Hiện tại 

các trường hợp này sức khỏe ổn định. 

II. Cập nhật các hoạt động triển khai trong ngày 26/02/2020 



2 

 

- Trong ngày tiếp nhận 01 Số: 396/BC-BCĐ ngày 25/02/2020 của Ban chỉ 

đạo phòng chống diễn biến viêm đường hô hấp cấp tỉnh Hà Tĩnh báo cáo công tác 

phòng chống dịch đến ngày 25/-2/2020. 

- Công văn số 02/BCĐ  ngày 26/02/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dich 

bệnh đường hô hấp cấp do nCoV thành phô Hà Tĩnh về việc khẩn cấp đối phó diễn 

biến mới của bệnh dịch do COVID-19. 

- Báo cáo sô 29/BC-UBND ngày 25/2/2020 công tác phòng chống dịch do 

chủng mới của viruts Corona (nCoV) tại thành phố Hà Tĩnh đến ngày 12/2/2020 và 

báo cáo kết quả công tác phòng chống dich do COVID-19 trong các có sở giáo dục 

trên địa bàn thành phố.  

- Truyền thông phòng chống dịch bệnh trên hệ thống loa FM của các xã, 

phường:  15/15 xã, phường đã tổ chức phát thông điệp chống dịch trên hệ thống 

loa FM ngày 02 lần vào các giờ vàng trong ngày. 

- Các phường, xã thường xuyên rà soát, nắm danh sách các công dân và người 

đi từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản trở về. 

- Cập nhật danh sách công dân Việt Nam đi học tập, lao động tại các nước có 

dịch, đặc biệt là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản để có các phương án cách ly. 

- Xây dựng phương án cách ly, đặc biệt là phương án cách ly tập trung để sẵn 

sàng tiếp nhận các công dân của thành phố đi từ vùng dịch về với số lượng đông để 

áp dụng các biện pháp tuyệt đối không để lây nhiễm tyrong các cơ sở cách ly. 

- Tiếp tục điều tra, giám sát, tư vấn cho các trường hợp nguy cơ cao, phối hợp 

với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh kịp thời lấy mẫu xét nghiệm đối với các 

trường hợp nghi ngờ ; sẵn sàng thực hiện khoanh vùng và dập dịch ngay tại địa 

điểm có người nhiễm, nghi nhiễm Covid-19 trên tinh thần 4 tại chổ..  

- Phân công cán bộ trực 24/24 nắm bắt tình hình dịch trên địa bàn toàn thành 

phố để có hường xử lý kịp thời, đồng thời tổng hợp báo cáo tình hình dịch bệnh.  

- Thường xuyên giám sát, hướng dẫn UBND các xã, phường, các trường học 

các cơ quan, nhà hàng, khách sạn, bến xe…v…v trên địa bàn tiếp tục triển khai vệ 

sinh môi trường, lau, tẩy rữa, phun hóa chất khử khuẩn phòng chống dịch bệnh. 

- Tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị dõi sát các trường hợp đi từ vùng 

dịch về nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh do COVID-19. Cập nhật danh sách các đơn 

vị đến 17h  ngày 26/02/2020 có tổng số 1.091 lao động đang làm việc tại Hàn 

Quốc Và Nhật Bản ( trong đó số lao động ở Hàn Quốc 349, Nhật Bản 742) số lao 

động đã về nước Hàn Quốc 17, Nhật Bản 25. 

- Chỉ đạo Công an thành phố danh sách theo dõi, tiếp cận tư vấn và giám sát 

chặt chẽ các trường hợp người có quốc tịch Trung Quốc, Hàn Quốc. Nhật Bản có 

mặt trên địa bàn, các trường hợp người Việt Nam có yếu tố dịch tể. 

- Tổng số lũy tích các trường hợp nghi ngờ bệnh được giám sát, tư vấn đến 

17h ngày 26/2/2020: 68 người. Trong đó: 08 người quốc tịch Trung Quốc (8 người 

đã loại trừ yếu tố nguy cơ); 15 người đi từ Trung Quốc về (15 người đã loại trừ yếu 

tố nguy cơ), 01 người đi từ Philippin về (01 người loại trừ yếu tố nguy cơ); 06 

người đi từ Vĩnh Phúc về (03 người đã loại trừ ra khỏi yếu tố nguy cơ); 06 người 

quốc tịch Hàn Quốc (02 người đã rời khỏi địa bàn Hà Tĩnh); 04 người đi từ Hàn 
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Quốc về (01 người đi từ Daegu Hàn Quốc về đang được cách ly tại nhà, 03 người 

đi từ Chungbuk về, 01 người đi từ tỉnh Otechon, Hàn Quốc về  được hướng dẫn tự 

theo dõi sức khỏe); 04 người tiếp xúc gần với trường hợp nghi ngờ, còn lại là 

những người tiếp xúc với ca bệnh nghi ngờ. Hiện tại còn 18 trường hợp nghi ngờ 

(sức khỏe đang bình thường, có yếu tố dịch tễ liên quan đến vùng dịch) đang được 

cách ly tại nhà để  giám sát tư vấn 

- Cập nhật các thông tin, tình hình dịch bệnh và cách phòng lây nhiễm 

COVID-19.trên cổng thông tin điện tử thành phố, facebook Hà Tĩnh thành phố tôi 

yêu, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh FM .Nắm bắt các thông tin trên mạng 

xã hội zalo, facebook… 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ 

được phân công tiếp tục chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do COVID-19.  

III. Một số hoạt động tiếp theo 

- Tiếp tục theo dõi sát tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 để chỉ đạo, 

kiểm tra, giám sát các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Kế hoạch 

Phòng, chống dịch bệnh viêm phổi do chủng mới của COVID-19 trên địa bàn thành 

phố Hà Tĩnh. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo dịch bệnh theo quy định.  

- Ủy ban nhân dân các phường, xã tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn và chỉ đạo 

triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi do COVID-19.trên 

địa bàn từng phường, xã theo yêu cầu kế hoạch đề ra. 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương, đơn vị tiếp tục triển 

khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để B/c) 
- Sở Y tế Hà Tĩnh; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND thành phố;  

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- Văn phòng HĐND-UBND; 

- Các thành viên BCĐ; 

- Lưu: VT.YT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

       Phạm Hùng Cường 
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