
 

 

UBND TỈNH PHÚ THỌ 

 SỞ Y TẾ 

 

Số:                  /BC-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Phú Thọ, ngày             tháng 02 năm 2021 

BÁO CÁO NGÀY 

Diễn biến tình hình dịch bệnh và các hoạt động phòng, chống dịch 

 COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

(Tính đến 18h00, ngày 24/02/2021) 

 

1. Trên thế giới  

Tính đến 18h00 ngày 24/02/2021 toàn thế giới ghi nhận 221 quốc gia/vùng lãnh 

thổ có người nhiễm COVID-19. Tổng số 112.738.960 ca mắc (tăng 403.581 ca mắc mới 

so với ngày 23/02/2021), trong đó: có 2.498.489 ca tử vong, 81.563.167 ca điều trị khỏi. 

Trong đó một số quốc gia có số lượng mắc, tử vong cao: Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Nga, Anh.  

2. Tại Việt Nam  

Tính đến 18h00 ngày 24/02/2021, lũy tích có 2.412 ca mắc COVID-19 (tăng 11 ca 

mắc mới so với ngày 23/02/2021). Trong đó, có 1.790 trường hợp đã khỏi bệnh, 35 trường 

hợp tử vong, 587 trường hợp tiếp tục được cách ly, điều trị.  

Từ ngày 27/01/2021, một số ổ dịch COVID-19 mới xuất hiện tại các tỉnh Quảng 

Ninh, Hải Dương sau đó lan rộng ra các tỉnh Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Gia Lai, Điện 

Biên.... với tổng số 820 người ca mắc tại 13 tỉnh thành với hơn 100 ổ dịch. Dịch bệnh 

đang từng bước được kiểm soát. 

3. Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 

3.1. Năm 2020: Tỉnh Phú Thọ phát hiện 03 trường hợp mắc COVID-19 là chuyên 

gia nước ngoài được cách ly ngay sau khi nhập cảnh; 06 công dân của tỉnh nhiễm 

COVID-19 tại địa phương khác. Hiện tại, tất cả các trường hợp trên đều đã khỏi bệnh 

hoàn toàn. 

3.2. Năm 2021, tính đến 18h00 ngày 24/02/2021, tỉnh Phú Thọ chưa phát hiện ca 

nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Có 01 công dân tỉnh Phú Thọ nhiễm COVID-19 tại 

địa phương khác (BN1567 là nhân viên sân bay Vân Đồn Quảng Ninh, hiện đang được 

cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh). 

3.2.1. Liên quan đến các ổ dịch Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, TP. HCM,... 

- Về F1: lũy tích có 103 trường hợp thuộc 09 huyện/thị/thành. Hiện tại, tất cả các 

F1 đã có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và hoàn thành cách ly y tế. 

- Về F2 và F3: Có 1.069 trường hợp F2 và 1.129 trường hợp F3 đã được cách ly 

y tế tại nhà và tự theo dõi sức khỏe theo quy định. Có 37 trường hợp F2 và 156 trường 

hợp F3 kết thúc cách ly, theo dõi y tế. 

- Có 2.362 người trở về từ vùng dịch được tổ chức cách ly y tế theo quy định. 

3.2.2. Có 05 trường hợp nhập cảnh trái phép về Việt Nam (được phát hiện, cách 

ly tại cơ sở cách ly, theo dõi tập trung - BVĐK tỉnh, lấy mẫu xét nghiệm âm tính với 

SARS-CoV-2). 

3.2.3. Có 186 trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam, hoàn thành cách ly y tế tập 

trung ở tỉnh khác, trở về tỉnh cư trú đã được thông báo và đưa về thực hiện tự theo dõi 

sức khỏe tại nhà.  
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4. Cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 

4.1. Cách ly y tế tập trung tại Trung tâm cách ly, theo dõi tập trung - Bệnh viện 

đa khoa tỉnh: lũy tích tính từ ngày 01/01/2021 đến thời điểm báo cáo có 67 trường hợp. 

Hiện tại, không có trường hợp nào đang được cách ly, theo dõi, điều trị tại đây. 

4.2. Cách ly y tế tập trung tại Cơ sở cách ly tập trung - Trung đoàn 753: hiện 

tại, không có trường hợp đang được cách ly tập trung tại đây. 

4.3. Cách ly y tế tập trung tại Cơ sở cách ly tập trung - Khách sạn Hương Giang: 

lũy tích tính từ ngày 01/01/2021 đến thời điểm báo cáo có 16 trường hợp. Hiện tại, có 09 

trường hợp đang được cách ly y tế tập trung tại đây. 

4.4. Cách ly y tế tại nhà/nơi cư trú: lũy tích tính từ ngày 01/01/2021 đến thời điểm 

báo cáo, có tổng số 3.742 trường hợp cách ly tại nhà, nơi cư trú. Hiện tại, có 411 trường 

hợp đang thực hiện cách ly theo hình thức này. 

4.5. Tính từ ngày 01/01/2021 đến thời điểm báo cáo, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú 

Thọ đã thực hiện được tổng cộng 1.704 mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, trong đó: 

1.696 mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính, có 08 mẫu xét nghiệm đang chờ kết quả. 

5. Ứng dụng Công nghệ thông tin trong phòng chống dịch COVID-19 

5.1. Ứng dụng NCOVI: Toàn tỉnh có 148.470 người sử dụng khai báo sức khỏe 

NCOVI, 549.655 trường hợp khai báo y tế. Qua đó, đã phát hiện 5.143 đối tượng có yếu 

tố nguy cơ và Trạm Y tế xã đã tiến hành rà soát, xác minh và áp dụng biện pháp xử lý 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế đối với 4.807 trường hợp.  

5.2. Bản đồ an toàn COVID-19: toàn tỉnh có 87,93% cơ sở đạt an toàn; 3,55% cơ 

sở có rủi ro; 8,52% cơ sở không an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. Chi tiết được 

cập nhật trên bản đồ với các ngành y tế, giáo dục và văn hóa như sau: 

Nội dung An toàn Có rủi ro Không an toàn Tổng 

Các cơ sở y tế 100% - - 100% 

Trường học 94,39% 4,76% 0,85% 100% 

Khách sạn 24,86% 5,95% 69,19% 100% 

GTVT - - - - 

Cơ sở lao động - - - - 

6. Một số kiến nghị, đề xuất 

Sở Y tế trân trọng đề nghị: 

6.1. Đài PTTH tỉnh, Báo Phú Thọ: 

- Tăng thời lượng và tần xuất phát sóng thông điệp, bản tin, phóng sự về gương 

người tốt, phản ảnh vụ vi phạm và xử lý vi phạm trong phòng, chống COVID-19. Tăng 

cường truyền thông về “5K - chung sống an toàn với đại dịch COVID-19” trong phòng 

chống dịch để người dân thường xuyên áp dụng. 

6.3. UBND các huyện, thị, thành: Sát sao, quyết liệt hơn trong giám sát, kiểm tra 

việc quản lý di biến động dân cư tại cơ sở, tuân thủ cách ly y tế tại nhà,… thường xuyên 

cập nhật tình trạng nhập cảnh trái phép, ca bệnh nghi ngờ trên địa bàn đến Tổ phản ứng 

nhanh ngành y tế để chủ động có biện pháp phối hợp, xử trí, đáp ứng trong phòng chống 

dịch COVID-19. Tăng cường rà soát các trường hợp đến, đi qua, hoặc trở về từ các vùng 

có dịch theo cập nhật hàng ngày của Sở Y tế để áp dung biện pháp theo dõi, cách ly y tế 

phù hợp. 
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6.4. Công an tỉnh triển khai tăng cường giám sát, phát hiện người nhập cảnh trái 

phép, người về từ vùng ổ dịch....phối hợp truy vết các trường hợp phức tạp. Phát hiện 

và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là không tự giác khai báo y tế/khai không trung thực 

khi về từ vùng dịch, không tuân thủ cách ly y tế tại nhà, tự tập không đeo khẩu trang nơi 

công cộng, tung tin sai sự thật... Sẵn sàng huy động chuẩn bị lực lượng tham gia khi 

bệnh viện dã chiến được kích hoạt. 

6.5. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh rà soát cơ sở Trung đoàn 753 tại Trưng vương, Việt 

Trì và tại Yên Dưỡng, Cẩm Khê: 

- Chuẩn bị các kịch bản và phương án phối hợp, hỗ trợ ngành y tế tổ chức bệnh 

viện dã chiến tại Trung đoàn 753 xã Trưng Vương. 

- Chuẩn bị sẵn sàng kích hoạt và quản lý cơ sở cách ly tập trung của tỉnh tại xã 

Yên Dưỡng khi dịch bùng phát trên diện rộng, đối tượng cách ly tập trung vượt quá quy 

mô khu cách ly của Bệnh viện đa khoa tỉnh. 

6.6. Các sở, ngành liên quan gồm Sở Giao thông-Vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và đào tạo, Công thương và 

UBND các huyện, thị, thành thực hiện sát sao, quyết liệt công tác kiểm tra, giám sát, 

kiểm soát tình hình triển khai các biện pháp phòng chống COVID-19 trong các dịch vụ, 

các cơ sở, các đối tượng... do ngành, địa phương mình quản lý theo yêu cầu của UBND 

tỉnh tại Văn bản số 522/UBND-KGVX, ngày 15/02/2021 về việc kiểm tra công tác an 

toàn phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Rà soát các điều kiện đảm bảo an 

toàn và cập nhật điểm tự đánh giá theo hướng dẫn của Bộ ngành trực thuộc lên Hệ thống 

Bản đồ an toàn COVID-19 quốc gia theo quy định. 

 

Trên đây là báo cáo cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh Phú Thọ, Sở Y tế trân trọng báo cáo./. 
 

 

Nơi nhận:                                                           

- Bộ Y tế (để b/cáo); 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Phú Thọ (để b/cáo); 

- UBND tỉnh (để b/cáo); 

- BCĐ PCDB COVID-19 tỉnh Phú Thọ; 

- GĐ và các PGĐ SYT (để b/cáo); 

- UBND các huyện, thị, thành; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Phú Thọ, Cổng TTĐT tỉnh; 

- Các đơn vị y tế trực thuộc; 

- Lưu: VT, NVY&QLHN(ha). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Quang Thọ 
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Phụ lục I.  

DANH SÁCH TRƯỜNG HỢP CÁCH LY, THEO DÕI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

(Kèm theo Văn bản số:            /BC-SYT, ngày        /02/2021 của Sở Y tế Phú Thọ) 

 
T

T 

Họ và tên Năm sinh- Giới 

tính 

Địa chỉ Đối tượng Ngày gần 

nhất tiếp xúc 

với yếu tố 

nguy cơ 

Xét nghiệm RT-

PCR 

Tình trạng hiện tại Ghi chú 

Nam Nữ F1 F2 

Nhập 

cảnh 

trái 

phép 

Đối 

tượng 

Khác 

Âm 

tính 

Đang 

chờ 

Không có./. 
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Phụ lục II. 

TỔNG HỢP CÁCH LY Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ 

(Kèm theo Văn bản số:            /BC-SYT, ngày        /02/2021 của Sở Y tế Phú Thọ) 

 

1. Số người được cách ly tại Khu cách ly, theo dõi tập trung - Bệnh viện đa 

khoa tỉnh (lũy tích tính từ ngày 01/01/2021 đến thời điểm báo cáo) 

Đối tượng Địa bàn Lũy 

tích  

Hiện đang cách ly Đã kết 

thúc 

cách ly Kết quả 

XN (-) 

Chưa có 

KQ XN 

TỔNG SỐ 67 - - 67 

Trong đó:     

(1) F1 - Phú Thọ 52 - - 52 

- Ngoại tỉnh 02 - - 02 

- Người nước ngoài - - - - 

(2) Nhập 

cảnh trái 

phép 

- Phú Thọ 05 - - 05 

- Ngoại tỉnh - - - - 

- Người nước ngoài - - - - 

(3) Đối tượng 

khác 

- Phú Thọ 08 - - 08 

- Ngoại tỉnh - - - - 

- Người nước ngoài - - - - 
 

2. Số người được cách ly tại Cơ sở cách ly tập trung - Trung đoàn 753 (lũy tích 

tính từ ngày 01/01/2021 đến thời điểm báo cáo) 

Đối tượng cách ly 
Hiện tại đang 

theo dõi 
Lũy tích Ghi chú 

Tổng cộng - -  

Trong đó:   

(1) Đến/trở về từ Trung Quốc - -  

(2) Đến/trở về từ Hàn Quốc - -  

(3) Đến/trở về từ Châu Âu - -  

(4) Đến/trở về từ Mỹ - -  

(5) Đến/trở về từ quốc gia khác - -  

(6) Đến/trở về từ vùng ổ dịch trong nước - -  

(7) Khác - -  
 

3. Số người được cách ly tại Cơ sở cách ly tập trung - Khách sạn Hương Giang 
(lũy tích tính từ ngày 01/01/2021 đến thời điểm báo cáo) 

Đối tượng cách ly 
Hiện tại đang 

theo dõi 
Lũy tích Ghi chú 

Tổng cộng 09 16  

Trong đó:   

(1) Đến/trở về từ Trung Quốc 09 04  

(2) Đến/trở về từ Hàn Quốc - 01  

(3) Đến/trở về từ Châu Âu - -  
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Đối tượng cách ly 
Hiện tại đang 

theo dõi 
Lũy tích Ghi chú 

(4) Đến/trở về từ Mỹ - -  

(5) Đến/trở về từ quốc gia khác - 01  

4. Các trường hợp cách ly, theo dõi tại địa phương (lũy tích tính từ ngày 

01/01/2021 đến thời điểm báo cáo) 

Nội dung 
Lũy 

tích 

Hiện 

tại 

Ghi 

chú 

I. CÁCH LY TẠI NHÀ, NƠI CƯ TRÚ 3,724 411  

(1) Người nước ngoài đến từ các quốc gia đang có dịch 

được theo dõi tại các khu dân cư 
0 0   

Trong đó, đến từ/đi qua:       

Trung Quốc 0 0   

Hàn Quốc 0 0   

Châu Âu 0 0   

Mỹ 0 0   

Khác 0 0   

(2) Người nước ngoài đến từ các quốc gia đang có dịch 

được theo dõi tại các doanh nghiệp 
0 0   

Trong đó, đến từ/đi qua:       

Trung Quốc 0 0   

Hàn Quốc 0 0   

Châu Âu 0 0   

Mỹ 0 0   

Khác 0 0   

(3) Người Việt Nam trở về từ các quốc gia đang có dịch 129 6   

Trong đó, đến từ/đi qua:       

Trung Quốc 72 0   

Hàn Quốc 11 0   

Châu Âu 0 0   

Mỹ 0 0   

Khác 46 6   

(4) Người Việt Nam từ các địa phương đang có dịch đến 

Phú Thọ 
2,362 339   

(5) Các trường hợp tiếp xúc gần F2 1,069 37   

(6) Các trường hợp khác 164 29   

II. TỰ THEO DÕI SỨC KHỎE 11,028 6,675  

F3 1,129 156  

Các trường hợp khác 9,899 6,519  
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Phụ lục III.  

TỔNG HỢP CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ, NƠI LƯU TRÚ 

(Kèm theo Văn bản số:            /BC-SYT, ngày        /02/2021 của Sở Y tế Phú Thọ) 

 
T

T 

Huyện, thị, 

thành 

Người nước 

ngoài cách 

ly tại nơi cư 

trú 

Người nước 

ngoài cách ly 

tại doanh 

nghiệp 

Người Việt 

Nam trở về từ 

các quốc gia 

có dịch 

Người Việt Nam 

trở về từ địa 

phương có dịch 

Người tiếp 

xúc gần (F2) 

Các trường 

hợp khác 

Tổng 

Lũy 

tích 

Hiện 

tại 

Lũy 

tích 

Hiện 

tại 

Lũy 

tích 

Hiện 

tại 

Lũy 

tích 

Hiện 

tại 

Lũy 

tích 

Hiện 

tại 

Lũy 

tích 

Hiện 

tại 
Lũy 

tích 

Hiện 

tại 

1 Việt Trì 0 0 0 0 0 0 178 64 68 12 0 0 246 76 
2 Tx Phú Thọ 0 0 0 0 0 0 41 18 58 0 0 0 99 18 
3 Phù Ninh 0 0 0 0 0 0 142 14 4 0 39 8 185 22 
4 Lâm Thao 0 0 0 0 1 0 191 34 17 0 0 0 209 34 
5 Thanh Ba 0 0 0 0 30 0 202 5 75 14 0 0 307 19 
6 Đoan Hùng 0 0 0 0 1 0 97 27 537 0 0 0 635 27 
7 Hạ Hòa 0 0 0 0 56 0 49 21 11 0 24 3 140 24 
8 Tam Nông 0 0 0 0 0 0 49 13 127 0 14 9 190 22 
9 Cẩm Khê 0 0 0 0 2 2 747 0 9 0 0 0 758 2 
10 Thanh Thủy 0 0 0 0 8 4 127 127 55 10 42 5 232 146 
11 Thanh Sơn 0 0 0 0 30 0 428 0 28 0 0 0 486 0 
12 Tân Sơn 0 0 0 0 0 0 42 11 1 1 29 4 72 16 
13 Yên Lập 0 0 0 0 1 0 69 5 79 0 16 0 165 5 

Tổng cộng 0 0 0 0 129 6 2,362 339 1,069 37 164 29 3,724 411 

(Lũy tích tính từ ngày 01/01/2021 đến thời điểm báo cáo) 
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