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 I. TÌNH HÌNH D ỊCH BỆNH   
 - Tính đến 7giờ ngày 13/9/2020 
 + Ca mắc: 0 ca dương tính. Lũy tích: 02. 
 + Tổng số ca nghi nhiễm: 216. Luỹ tích 3.055. 
 + Tổng số người tử vong: 0 
 - Diễn biến mới:  
 - Số ca cách ly tại cơ sở y tế (khu cách ly Bệnh viện VN-TĐ): 0.  
 - Số ca cách ly tại cơ sở cách ly tập trung: 199. 
 + Tại Trung đoàn 244: 199. 
 Tăng 18: 18 công dân trở về từ Úc nhập cảnh tại Cảng hàng không Quốc tế 
Vân Đồn chuyển về thực hiện cách ly tập trung. 
 Trung tâm Y tế thành phố tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho 69 công 
dân trở về từ Mỹ. Hiện tại các công dân thực hiện cách ly sức khoẻ ổn định. 
 + Khu cách ly tập trung của thành phố: 0. 
 - Số ca cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 17. 
 Giảm 02: Lý do hết thời gian cách ly tại gia đình: 01 tại Thượng Yên Công; 
01 tại Quang Trung. Hiện tại các công dân thực hiện cách ly sức khoẻ ổn định. 
 - Số cách ly tại nơi làm việc (Công ty Sao Vàng): 0. 
 - Số cách ly tại nơi làm việc (TTYT): 0.  
 - Số cách ly tại nơi làm việc (BV VN-TĐ): 0. 
 II. CÔNG TÁC CH Ỉ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 
 - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố thường xuyên 
cập nhật các các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh để triển khai công tác 
phòng chống dịch bệnh Covid-19, kịp thời nắm bắt tình hình và chủ động báo 
cáo diễn biến của dịch bệnh tại địa phương. 
 - Tính đến thời điểm hiện tại rà soát số liệu công dân có yếu tố dịch tễ đi về 
từ vùng dịch hoặc có tiếp xúc với các trường hợp nghi ngờ trên địa bàn thành 
phố từ ngày 01/7/2020 là 1.117người (165 tại Trưng Vương, 95 tại Nam Khê, 
185 tại Thanh Sơn, 53 tại Thượng Yên Công, 170 tại Quang Trung; 192 tại 
Vàng Danh; 59 tại Bắc Sơn, 88 tại Phương Đông; 65 tại Yên Thanh, 45 tại 
Phương Nam).  
 III. TÌNH HÌNH PHÒNG, CH ỐNG DỊCH BỆNH. 

 1. Công tác truyền thông 



 
 

  Tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các kênh truyền 
thông của thành phố và các xã phường. Đảm bảo phát huy hiệu quả công tác 
tuyên truyền, công khai trên phương tiện truyền thông thành phố và xã, phường. 

TT Nội dung 
Số lượng 

trong ngày 
Lũy kế từ 
ngày 26/01 

1 Tổng số bài viết trên báo chí, mạng xã hội về dịch bệnh Covid - 19 04 3.014 
- Số lượng tin, bài trên báo điện tử, Cổng TTĐT  02 1.884 

- Số lượng tin, bài trên truyền hình 0 0 

- Số lượng tin, bài trên phát thanh 0 115 
- Số lượng tin, bài đăng trên báo in 0 0 
- Trên mạng xã hội (fantage DDCI, you tube...) 02 1.080 
2 Số bài viết phản ánh sai sự thật 0 0 

3 
Tổng số trường hợp đã xử lý vi phạm về đăng tin, bài sai sự thật 
về tình hình dịch bệnh 

0 0 

 2. Công tác giám sát: 
 2.1. Tình hình tại các khu cách ly tập trung tại cơ sở y tế. 

 
Stt 

Địa điểm cách ly 
Luỹ 
tích 

Số người 
mới đưa 
vào cách 

ly 

Số 
người 

hết cách 
ly 

Số người 
chuyển cơ 
sở cách ly 

Số 
người 
đang 

cách ly 

Ghi chú 

1 Khu cách ly bệnh viện VN-TĐ 271 0 271 0 0  

2 
Khu cách ly tại nơi làm việc của 
BV VN-TĐ UB 

02 0 02 0 0  

 Tổng 273 0 273 0 0  
  2.2. Tình hình tại các khu cách ly tập trung ngoài cơ sở y tế. 
 

 
St
t 

Địa điểm cách ly 
Lũy 
tích 

Số 
người 
mới 

đưa vào 
cách ly 

Số 
người 
hết 

cách ly  

Số 
người 
chuyể
n cơ sở 
cách ly 

Số 
người 
đang 

cách ly 

Ghi 
chú 

1 Trung đoàn 244 1.532 18 1.333 0 199  
2 Khu cách ly tập trung của thành phố 80 0 80 0 0  
3 Khu cách ly tại nơi làm việc Công ty Sao Vàng 15 0 15 0 0  
4 Khu cách ly tại nơi làm việc của TTYT 05 0 05 0 0  
 Tổng 1.632 18 1.433 0 199  

 Hiện tại, Các công dân được cách ly, sức khỏe ổn định. 
 2.3. Tình hình tại các khu cách ly tại nhà. 

Lũy tích 
Số người  đưa vào cách ly 

trong kỳ báo cáo 
Số người hết 

cách ly  
Số người chuyển 

cơ sở cách ly 
Số người 

đang cách ly 
 Ghi 
chú 

1.150 0 1.133 0 17  
 Hiện tại, Các công dân được cách ly, sức khỏe ổn định. 
 2.4. Cách ly tập trung có thu phí:  
 - Lũy tích số cách ly thu phí: 20 người.  
 - Hiện đang cách ly thu phí: 0 người. Trong đó: 
 + Số người cách ly thu phí từ nước ngoài về địa phương: 0 người  
 + Số người cách ly thu phí từ vùng dịch trong nước đến/về: 0 người. 
 2.5. Kết quả xét nghiệm giám sát Covid-19. 



 
 

 Tổng số kết quả giám sát đến thời điểm báo cáo: 3.769ca. Trong đó: Dương 
tính: 02 ca; Âm tính: 3.767; Đang xét nghiệm: 0 ca. Cụ thể: 

TT Nội dung 
Tổng số người được XN 

Ghi 
chú Tổng Âm tính Dương tính Đang xét nghiệm 

1 Tại các cơ sở y tế 368 368 0 0  
2 Ngoài cơ sở y tế 3.401 3.399 02 0  

Lũy tích 3.769 3.767 02 0  
 2.6. Tình hình kiểm tra, lập hồ sơ sức khỏe: 
  Thành phố đã triển khai khai báo Y tế toàn dân đồng thời cập nhật vào hồ 

sơ điện tử quản lý sức khoẻ toàn dân đạt 100%. 
 3. Công tác thu dung, điều tr ị: 

 - Tổng số ca nghi nhiễm hiện tại (Số ca đang cách ly tại các cơ sở y tế): 0 
người. Lũy tích: 271ca. 

- Tổng số ca đã nhiễm: 02 ca. (Hiện tại đã điều trị khỏi bệnh) 
 + Đã chuyển Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương: 03 ca (01 ca f0, 02 ca f1);  
 + Đã chuyển Bệnh viện dã chiến số 2, Quảng Ninh: 04 ca (01 ca f0; 03 ca f1).  
 + Hiện đang cách ly điều trị tại thành phố: 0 ca. 
 - Tình hình sức khỏe của  người đang được cách ly ổn định. 
 4. Công tác khác: 
 4.1. Tình hình người nước ngoài tạm trú, làm việc trên địa bàn:   
 Tổng số: 187 người, gồm: Trung Quốc: 25; Lào: 121; Nam Phi: 06; Ấn Độ 
05; Philippin: 04; Indonesia 06, Mỹ 02, Hàn Quốc: 01, Algieri: 01; Anh 10; Đức 
01; Pháp 05; Nhật 02. 
 4.2. Tình hình công dân Việt Nam xuất, nhập cảnh trở về trên địa bàn  
 - Công dân VN đang sinh sống, học tập, lao động ở nước ngoài là 1.480, đã 
trở về địa phương là 209 người.  
 - Công dân Việt Nam trở về từ nước ngoài hiện đang trong thời gian thực hiện 
theo dõi là: tại E244: 199 người. 
 4.3. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn: Tình hình ổn định. 
 4.4. Công tác xử phạt vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh:  
 Ngày 12/9/2020, trên địa bàn thành phố không có trường hợp bị xử phạt vi 
phạm hành chính trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

 Uỷ ban nhân dân thành phố Uông Bí báo cáo công tác phòng chống dịch 
bệnh Covid-19 ngày 13/9/2020. 
Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (b/c); 
- BCĐ tỉnh (b/c); 
- Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh (b/c); 
- TT Thành ủy (b/c); 
- Các thành viên BCĐ thành phố; 
- Lưu: VT, YT 


