
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ Y TẾ 

              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /BC-SYT Quảng Ngãi, ngày       tháng 9 năm 2021 

                                                              

BÁO CÁO  

 Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

(Tính đến 15 giờ 00 ngày 14/9/2021) 

 

Sở Y tế báo cáo về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như sau: 

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH 

Từ 15 giờ ngày 13/9/2021 đến 15 giờ ngày 14/9/2021: 09 ca mắc mới. 

STT Tên BN Mã BN 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 
Chỗ ở hiện nay Đối tượng 

1. Ổ dịch xã Nghĩa An: 6 ca, cộng dồn 128 ca 

1.  N.V.Y 624947 2007 Nam 

Xóm 1, Phổ Trường, 

Nghĩa An, TP Quảng 

Ngãi 

F1 BN 608500 (em), xét 

nghiệm trong KCL KS Sông 

Trà lần 4 

2.  N.P.B 624948 1990 Nam 
Cổ Lũy Làng Cá, Nghĩa 

Phú, TP.Quảng Ngãi 

F1 BN 594515 (chồng), xét 

nghiệm trong KCL Trường 

THCS Võ Bẩm Tịnh Khê 

lần 3 

3.  C.V.H 624949 2013 Nam 
Cổ Lũy Làng Cá, Nghĩa 

Phú, TP.Quảng Ngãi 

F1 BN 594515 (con), xét 

nghiệm trong KCL Trường 

THCS Võ Bẩm Tịnh Khê 

lần 3 

4.  P.T.L 624950 1958 Nữ 

Xóm 1, Phổ Trường 

Nghĩa An, TP Quảng 

Ngãi 

F1 BN 608502 (mẹ), xét 

nghiệm trong KCL Trường 

Đại học Công nghiệp TP 

HCM phân hiệu Quảng Ngãi 

lần 4 

5.  T.Q.H 624951 2011 Nam 

Xóm 1, Phổ Trường, 

Nghĩa An, TP Quảng 

Ngãi 

F1 BN 594528 và 608502 

(con), xét nghiệm trong 

KCL Trường Đại học Công 

nghiệp TP HCM phân hiệu 

Quảng Ngãi lần 4 

6.  N.T.L 624954 2019 Nữ 
Phổ Trung, Nghĩa 

An,TP Quảng Ngãi 

F1 BN 516790 (con), xét 

nghiệm trong KCL Trường 

Đại học Công nghiệp TP 

HCM phân hiệu Quảng Ngãi 

(XN 3 lần) 

2. BN liên quan công ty Hoya Lens: 1 ca, cộng dồn 48 ca 
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7.  N.D.L 624946 1999 Nam 
An Bình, Nghĩa Kỳ, Tư 

Nghĩa,Quảng Ngãi 

Xét nghiệm khi cách ly tại 

cách ly tại nhà ngày thứ 3, 

sau khi cách ly tập trung, xét 

nghiệm lần 4 

3. Ngoại tỉnh: 02 ca 

8.  B.T.P 624952 1989 Nam 
Tổ 2, Nghĩa Lộ, TP 

Quảng Ngãi 

Từ  Thừa Thiên Huế về, xét 

nghiệm trong KCL Trường 

Đại học Công nghiệp TP 

HCM phân hiệu Quảng Ngãi 

lần 7 

9.  C.V.T 624953 1970 Nam 
Tổ 1, Chánh Lộ, TP 

Quảng Ngãi 

Từ Khánh Hoà về, xét 

nghiệm trong KCL Trường 

Đại học Công nghiệp TP 

HCM phân hiệu Quảng Ngãi  

lần 7 

 

2. Tổng hợp tình hình dịch bệnh COVID-19 

- Số ca mắc COVID-19 tại tỉnh từ ngày 01/01/2021 đến nay: 992 ca bệnh. 

- Số ca mắc COVID-19 tại tỉnh từ ngày 26/6/2021 đến nay: 991 ca bệnh. 

Trong đó: Số ca hiện đang điều trị: 446 ca bệnh; Số ca khỏi bệnh: 542 ca bệnh; 

Tử vong: 03 bệnh nhân. 

- Hoạt động truy vết từ ngày 26/6/2021 đến nay đã xác định: 4.275 trường 

hợp F1, 15.550 trường hợp F2. 

- Đang cách ly tập trung: 2.893 người (1.822 người F1, người từ vùng 

dịch: 1.071). 

- Đang cách ly tại nhà: 6.826 người. 

- Công tác thu dung, điều trị: 

Cơ sở 

điều trị 

Số 

bệnh 

nhân 

vào 

viện 

trong 

ngày 

Số bệnh 

nhân ra 

viện 

(khỏi 

bệnh) 
trong 

ngày 

Tổng 

số 

bệnh 

nhân 

hiện 

có 

Phân loại (số lượng, %) 

Không 

triệu 

chứng 

Nhẹ Vừa Nặng 
Nguy 

kịch 

Cơ sở 1 2 4 166 
65 

(39,1%) 

75 

(45,2%) 

26 

(15,7%) 
0 0 

Cơ sở 2 4 0 72 
20 

(27,8%) 

39 

(54,2%) 

10 

(13,9%) 

3 

(4,1%) 
0 
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Cơ sở 3 3 0 208 
123 

(59,1%) 

85 

(40,9%) 
0 0 0 

Tổng 

cộng 
9 4 446 

208 

(46,6%) 

199 

(44,6%) 

36 

(8,1%) 

3 

(0,7%) 
0 

 

- Tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 đến nay: 

+ Lũy tích số người tiêm 1 mũi vắc xin: 111.834 người. 

+ Lũy tích số người tiêm 2 mũi vắc xin: 48.066 người. 

II. Nhận định tình hình 

1. Tình hình dịch bệnh tại Quảng Ngãi đang diễn biến phức tạp; các ca 

bệnh phát hiện tại cộng đồng có lịch trình di chuyển phức tạp, vì vậy công tác 

xét nghiệm, truy vết, cách ly, khoanh vùng ổ dịch cần triển khai kịp thời, nhanh 

chóng. 

Ổ dịch tại Công ty Hoya Lens – KCN VSIP, một số công ty thuộc Khu 

công nghiệp Quảng Phú đã cơ bản kiểm soát. 

Ổ dịch tại xã Nghĩa An xuất hiện thêm một số ca bệnh mới, vì vậy cần tập 

trung vào để dập dịch: xét nghiệm toàn dân xã Nghĩa An, đặc biệt 03 thôn Phổ 

Trường, Phổ Trung, Tân An phải xét nghiệm 3 ngày/lần; Thôn Phổ An, Tân Mỹ 

5-7 ngày/lần. Thực hiện nghiêm túc việc giản cách. 

2. Người dân từ các tỉnh có dịch về tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều trường 

hợp mắc bệnh COVID-19; từ 15/7/2021 đến nay ghi nhận 246 ca bệnh COVID-

19 là người dân từ TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tiền 

Giang, Khánh Hòa, Phú Yên, Đắk Nông, Đắk Lắk, Long An, Sóc Trăng, TP Đà 

Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Bình Thuận, Bắc Giang về, khả 

năng trong những ngày đến sẽ còn nhiều ca mắc bệnh; nên nhiều nguy cơ bùng 

phát dịch COVID-19 tại tỉnh. 

3. Trong thời gian qua, xuất hiện một số trường hợp nghi lây nhiễm chéo 

trong các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời điều 

kiện cơ sở vật chất thiết yếu (khu vệ sinh, nhà tắm) tại các khu cách ly còn hạn 

chế, nguy cơ lây nhiễm chéo là rất cao nếu không được kiểm soát tốt. 

4. Ý thức, trách nhiệm của một số lái xe vận chuyển hàng hóa đường dài 

trong chấp hành quy định về phòng, chống dịch chưa cao làm tăng nguy cơ phát 

sinh dịch bệnh. 

5. Thời gian vừa qua có tình trạng người dân từ các tỉnh, thành phố đang 

bùng phát dịch trở về Quảng Ngãi nhưng trốn tránh các chốt kiểm tra y tế làm 

nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng rất cao. 

III. Một số kiến nghị, đề xuất 

1. Khẩn trương khoanh vùng, điều tra, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly các 
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trường hợp liên quan đến ổ dịch đường Võ Tùng, Tổ 1, Trần Hưng Đạo. 

2. Đề nghị các cơ quan truyền thông: Tăng cường và đa dạng công tác 

tuyên truyền vận động để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19. Khuyến cáo bà con các tỉnh có dịch cân nhắc việc trở về 

Quảng Ngãi vì nguy cơ lây lan bệnh rất cao. 

3. Đề nghị các khu cách ly tập trung: thực hiện nghiêm Công văn số 

3731/UBND-KGVX ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về phòng lây 

nhiễm chéo SARS-CoV-2 trong các khu cách ly tập trung và Công văn số 

1474/SYT-NVY ngày 30/6/2021 của Sở Y tế về phân luồng, tránh lây nhiễm 

chéo trong khu cách ly.  

4. Đề nghị các chốt kiểm soát:  

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện vào địa 

phương; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng người và phương tiện đi qua địa 

phương mà không được kiểm tra, kiểm soát. 

- Cán bộ khi thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phải thực hiện đầy đủ 

các biện pháp phòng hộ cá nhân và tăng cường công tác khử khuẩn. 

5. Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh 

- Thực hiện tốt các chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn: số 

4370/UBND-KGVX ngày 27/8/2021, số 4378/UBND-KGVX ngày 30/8/2021, 

số 4449/UBND-KGVX ngày 31/8/2021, số 4602/UBND-KGVX ngày 

09/9/2021 và Thông báo số 418/TB-UBND ngày 28/8/2021. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp 

theo quy định hiện hành, quản lý chặt chẽ đối với công nhân; đẩy mạnh việc xét 

nghiệm sàng lọc tất cả người lao động tại các khu công nghiệp của tỉnh. 

6. Đề nghị các địa phương 

- Thực hiện nghiêm Quyết định 1407/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của 

UBND tỉnh về áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

-  Xét nghiệm trên diện rộng các vùng nguy cơ cao để kịp thời bóc tách F0 

và truy vết thần tốc để phát hiện sớm F1, F2 cách ly nhanh chóng. 

- Khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng tại các xã, phường 

trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi. 

- Thực hiện tốt công tác giãn cách xã hội, kiểm soát chặt chẽ đối với 

người dân khi ra khỏi nhà, chỉ cho phép ra khỏi nhà trong trường hợp thực sự 

cần thiết. 
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- Tăng cường hiệu quả hoạt động của “Tổ COVID cộng đồng”, cần kiểm tra, 

rà soát những người từ vùng dịch về địa phương để có biện pháp cách ly phù hợp. 

- Tăng cường quản lý chặt chẽ đối tượng ngư dân có tiếp xúc người dân 

các tỉnh có dịch hoặc đi qua, buôn bán với vùng dịch ngay khi cập cảng ở Quảng 

Ngãi. Kiểm soát chặt chẽ đối tượng lái xe, nhất là đối tượng lái xe khách đường 

dài từ các tỉnh có dịch về Quảng Ngãi. 

- Rà soát và thực hiện các phương án cách ly đối với công dân, người lao 

động có đến từ xã Nghĩa An (trừ các trường hợp thực hiện nhiệm vụ có bảo hộ 

nghiêm ngặt), cụ thể: 

+ Cách ly tập trung: người đến xã Nghĩa An từ ngày 30/8/2021 đến nay. 

+ Cách ly tại nhà: người đến xã Nghĩa An từ ngày 15-30/8/2021; 

+ Tự theo dõi sức khỏe, khai báo y tế và thực hiện xét nghiệm khi có các 

triệu chứng nghi ngờ: người đến xã Nghĩa An từ 01-15/8/2021. 

- Chuẩn bị các khu cách ly tập trung, sẵn sàng kích hoạt khi có yêu cầu. 

- Phối hợp ngành y tế triển khai thực hiện nghiêm công tác tiêm chủng, 

đảm bảo đúng tiến độ theo Kế hoạch số 1084/KH-SYT ngày 23/7/2021 của 

UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 năm 2021-2022. Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin cho các 

đối tượng đảm bảo tiến độ đề ra; đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống dịch 

trong các buổi tiêm. 

Sở Y tế kính báo./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Y tế (báo cáo); 

- Các cục: QLKCB, YTDP (báo cáo); 

- Viện Pasteur Nha Trang (báo cáo); 

- TT Tỉnh ủy (báo cáo); 

- TT HĐND tỉnh (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Tuyên giáo TU; 

- Trung tâm Chỉ huy PC COVID-19 tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ PC COVID-19 tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- GĐ, các PGĐ Sở Y tế; 

- Các phòng CN Sở Y tế; 

- Trung tâm KSBT tỉnh; 

- TTYT các huyện, tx, tp; 

- VP Sở đăng Website; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Minh Đức 
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