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Kính gửi: Văn phòng Chính phủ. 

 
 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND 

tỉnh báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

trên địa bàn tỉnh ngày 17/4/2020, cụ thể như sau:  

1. Công tác thông tin, tuyên truyền: 

Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch 

bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh như sau: 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh tổ chức tuyên truyền bằng 

tiếng Việt và tiếng Khmer trên sóng phát thanh và truyền hình, thực hiện 08 

tin, 04 bài, thời lượng 88 phút; đăng tin, bài trên trang thông tin điện tử của 

Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh; phát sóng các trailer, mẫu tuyên 

truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tính đến nay, đã thực 

hiện 443 tin, 130 bài, tổng thời lượng 3.421 phút. 

- Các huyện, thị xã, thành phố tăng cường truyền thông trên Đài truyền 

thanh các huyện để tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh như: Khuyến cáo 

của Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19; khuyến cáo 7 thói quen phòng, 

chống dịch COVID-19; hướng dẫn người dân vệ sinh khử khuẩn tại gia đình để 

phòng, chống dịch COVID-19… 

3. Hoạt động giám sát dịch bệnh: 

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ tại 04 chốt kiểm tra y tế, kết quả như sau: 

+ Tổng số phương tiện kiểm tra: 305 phương tiện. 

+ Tổng số hành khách: 914 hành khách. 

Kết quả kiểm tra: Chưa phát hiện trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh. 

- Hoàn thành điều trị, cho xuất viện 03 bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại 

Bệnh viện dã chiến số 1, hiện tại sức khoẻ bình thường, xét nghiệm 03 lần liên 
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tiếp âm tính với SARS-CoV-2. Sở Y tế của tỉnh đã thông báo 03 trường hợp 

này về địa phương để tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý, cách ly theo 

đúng quy định; chỉ đạo Bệnh viện dã chiến số 1 lập danh sách cán bộ y tế trực 

tiếp điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 để thực hiện cách ly 14 ngày kể từ 

ngày 17/4/2020. Hiện tại, toàn tỉnh không còn ca bệnh COVID-19. 

- Hoàn thành cách ly tập trung 01 trường hợp đã qua 14 ngày, tại ấp Cồn 

trứng, xã Trường Long Hoà, tỉnh Trà Vinh, sức khoẻ bình thường, xét nghiệm 

âm tính với SARS-CoV-2. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện lấy mẫu đối với 02 trường 

hợp chuẩn bị hoàn thành cách ly tại cơ sở cách ly ấp Cồn Trứng, xã Trường 

Long Hoà, thị xã Duyên Hải và Trung tâm Y tế huyện Trà Cú gửi Viện Pasteur 

thành phố Hồ Chí Minh, xét nghiệm. 

Tính đến nay, tỉnh Trà Vinh đã thực hiện cách ly 308 trường hợp. Trong 

đó, cách ly tại cơ sở y tế 07 trường hợp, cách ly tập trung 215 trường hợp và cách 

ly tại nhà, nơi cư trú 86 trường hợp. Hiện tại, đã hoàn thành cách ly tại cơ sở y tế 

04 trường hợp, cách ly tập trung 214 trường hợp và cách ly tại nhà 73 trường hợp. 

Như vậy, toàn tỉnh còn 03 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, 01 trường hợp cách ly 

tập trung và 13 trường hợp cách ly tại nhà, nơi cư trú. 

4. Tình hình người nước ngoài đăng ký tạm trú trên địa bàn tỉnh: 

Trong ngày, có 02 trường hợp người nước ngoài đến tạm trú trên địa bàn 

tỉnh (01 người quốc tịch Canada tạm trú tại khách sạn thuộc phường 2, thành 

phố Trà Vinh và 01 người quốc tịch Đài Loan tạm trú tại xã Long Thới, huyện 

Tiểu Cần), cả 02 trường hợp trên đã tạm trú tại TP Hồ Chí Minh từ năm 2019 

trước khi đến địa phương. 

Tính đến nay, tổng số người nước ngoài hiện đang tạm trú trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh là 1.449 người (thị xã Duyên Hải 808, thành phố Trà Vinh 187, 

huyện Cầu Ngang 125, huyện Tiểu Cần 109, huyện Trà Cú 62, huyện Châu 

Thành 57, huyện Càng Long 56, huyện Cầu Kè 26, huyện Duyên Hải 19). 

Trong đó, có 808 người Trung Quốc, 176 người Mỹ, 111 người Đài Loan, 67 

người Úc, 63 người Canada, 37 người Hàn Quốc, 32 người Ấn Độ, 31 người 

Philippin, 15 người Nhật Bản, 13 người Pháp, 10 người Campuchia, 09 người 

Newzealand, 08 người Malaysia, 07 người Thái Lan, 06 người Thổ Nhĩ Kỳ, 06 

người Na-uy, 06 người Hy Lạp, 05 người Đan Mạch, 05 người Đức, 04 người 

Phần Lan, 03 người Armenia, 03 người Anh, 03 người Hà Lan, 02 người 

Srianca, 02 người El Salvador, 02 người Banladesh, 02 người Ba Lan, 02 

người Indonesia, 02 người Myanma, 01 người Ireland, 01 người Áo, 01 người 

Hungari, 01 người Singapore, 01 người Thụy Sĩ, 01 người Đông Samoa, 01 

người Nam Phi, 01 người Hồng Kông, 01 người Argentiana. 
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Ngoài ra, có 02 trường hợp công dân Việt Nam từ Campuchia nhập cảnh 

về cư trú tại huyện Trà Cú, đã hoàn thành cách ly y tế 14 ngày tại Kiên Giang. 

 4. Tình hình diễn biến thị trường các mặt hàng khẩu trang y tế, 

nước diệt khuẩn: 

Tình hình cung cầu các mặt hàng nước sát trùng và găng tay y tế trên địa 

bàn tỉnh diễn ra bình thường. Tuy nhiên, mặt hàng khẩu trang y tế khan hiếm 

không đủ phục vụ nhu cầu người dân, hiện tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích và 

các cơ sở kinh doanh thuốc tân dược không còn khẩu trang y tế để cung cấp; 

các hệ thống siêu thị CoopMart Trà Vinh, Siêu thị Vinmart đã có bán loại khẩu 

trang vải kháng khuẩn với giá 7.000 - 20.000 đồng/cái./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- TTTU; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Ban LĐVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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