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CHỐNG DỊCH COVID-19

Số: 183/BC-TTCH

Kiên Giang, ngày 15 tháng 01 năm 2022

HỎA TỐC

BÁO CÁO
Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
(ngày 14/01/2022)

I. Tình hình dịch bệnh trong ngày:
1. Thế giới:
Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tính đến 19
giờ 00 ngày 14/01/2022 thế giới đã ghi nhận 321.296.783 trường hợp mắc bệnh
COVID-19, điều trị khỏi 264.377.558 trường hợp và tử vong 5.541.289 trường
hợp.
2. Trong nước:
- Trong ngày Việt Nam ghi nhận 16.040, trong đó có 14 ca nhập cảnh và
16.026 ca ghi nhận trong nước.
- Tổng số từ đầu vụ dịch đến nay: có 1.991.484 ca mắc, điều trị khỏi
1.666.220, tử vong 35.341; trong đó có 4.578 ca nhập cảnh và 1.986.906 ca
nhiễm trong nước.
3. Kiên Giang:
* Tình hình chung:
- Trong ngày ghi nhận 103 trường hợp mắc COVID-191. Tổng số từ đầu vụ
dịch đến nay: Toàn tỉnh ghi nhận 32.240 trường hợp mắc COVID-192 (đến ngày
21/6/2021 là 106 trường hợp), đã điều trị khỏi 29.931 trường hợp3 (đến ngày
21/6/2021 là 39 trường hợp); 693 trường hợp tử vong4 (đến ngày 21/6/2021 là 0
trường hợp); 1.616 trường hợp đang điều trị.
- Hiện tại cách ly tập trung 1.108 trường hợp; cách ly tại nhà, nơi lưu trú
10.555 trường hợp; theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 2.459. Tổng số trường
hợp được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19: 376.614 (đến ngày 21/6/2021 là
21.121); trong đó số trường hợp có kết quả dương tính: 32.240.
- Tình hình tiêm vắc xin phòng Covid-19:

Từ 19 giờ 00 ngày 13/01/2022 đến 19 giờ 00 ngày 14/01/2022
Trong đó có 106 ca nhập cảnh và 32.134 ca nhiễm trong tỉnh
3
Trong ngày xuất viện 184
4
BVĐKKG 670, TTYT huyện Vĩnh Thuận 01, TTYT Tp Hà Tiên 02, TTYT Tp Phú Quốc 14, huyện Kiên
Lương 01, huyện Gò Quao 01, huyện Tân Hiệp 01, huyện Hòn Đất 01, huyện An Biên 01, huyện U Minh
Thượng 01.
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+ Người từ 18 tuổi trở lên: mũi 1 (số lượng: 1.192.421, tỷ lệ 100,18%);
mũi 2 (số lượng: 1.146.399, tỷ lệ 96,31%); mũi 3 Abdala (số lượng: 64.263, tỷ
lệ 5,39%); đủ mũi cơ bản5 (số lượng: 1.139.436, tỷ lệ 95,72%).
+ Trẻ từ 15-17 tuổi: mũi 1 (số lượng: 67.090, tỷ lệ 87,24%); mũi 2 (số
lượng: 63.051, tỷ lệ 81,99%).
+ Trẻ từ 12-14 tuổi: mũi 1 (số lượng: 86.052, tỷ lệ 96,70%); mũi 2 (số
lượng: 76.585, tỷ lệ 86,06%).
II. Phân tích số liệu mắc trong ngày
Trong ngày, qua công tác xét nghiệm đã ghi nhận 103 trường hợp mắc
mới. Trong đó ghi nhận trong tỉnh là 103 trường hợp chiếm 100% tổng số
trường hợp mắc mới (trong đó 60 ca cộng đồng chiếm 58,25%; 0 ca trong khu
phong tỏa chiếm 0%; 43 ca trong khu cách ly tập trung và cách ly tại nhà chiếm
41,75%) và 0 trường hợp là người từ tỉnh khác về được cách ly ngay chiếm 0%
Nhìn chung, tình hình dịch bệnh hôm nay số ca giảm 27 ca so với ngày
13/01/2022, số ca mắc trong cộng đồng và số ca mắc trong khu cách ly và cách
ly tại nhà đều giảm; số ca chiếm tỷ lệ cao chủ yếu là các ca được phát hiện trong
cộng đồng.
II. Các hoạt động triển khai trong ngày:
1. Ủy ban nhân dân tỉnh:
- Chỉ đạo thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo Quyết định số
2893/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt
9 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Quyết định số 2728/QĐ-UBND về
việc Phê duyệt kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 15-17 tuổi
năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 2985/QĐ-UBND về việc
Phê duyệt kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-14 tuổi năm
2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và Quyết định số 3229/QĐ-UBND về việc
Phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều bổ sung và nhắc lại trên
địa bàn tỉnh Kiên Giang.
- Chỉ đạo Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra
dịch tễ, truy vết, cách ly, xét nghiệm…các trường hợp có liên quan đến ca bệnh
COVID-19 tại các huyện, thành phố theo quy định.
- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh thực hiện chỉ đạo của
Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình
hình mới6.
Đủ mũi cơ bản là đối tượng đã được tiêm mũi 2 vắc xin AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Vero Cell hoặc mũi 3
Abdala
6
Thông báo số 454/TB-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh về việc áp dụng các biện pháp hành chính thích
ứng an toàn theo từng cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày
29 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh về việc triển khai các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế tỉnh Kiên
Giang.
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2. Sở Y tế:
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở phối hợp với các cơ
quan, đơn vị có liên quan thực hiện Thông báo số 454/TB-UBND ngày
28/10/2021 của UBND tỉnh về việc áp dụng các biện pháp hành chính thích ứng
an toàn theo từng cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
- Thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo Quyết định số 2893/QĐUBND về việc Phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 9 năm
2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Quyết định số 2728/QĐ-UBND về việc Phê
duyệt kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 15-17 tuổi năm 2021
trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Quyết định số 2985/QĐ-UBND về việc Phê duyệt
kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-14 tuổi năm 2021 trên
địa bàn tỉnh Kiên Giang và Quyết định số 3229/QĐ-UBND về việc Phê duyệt
Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều bổ sung và nhắc lại trên địa bàn tỉnh
Kiên Giang.
- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế thành phố
Rạch Giá và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra dịch tễ, truy
vết, cách ly, xét nghiệm…các trường hợp có liên quan đến ca bệnh COVID-19
tại các huyện, thành phố theo quy định.
- Chỉ đạo tập trung điều trị, chăm sóc 1.616 bệnh nhân tại các cơ sở điều
trị.
- Tiếp tục kiểm tra, giám sát thực hiện Bộ Tiêu chí phòng chống dịch
COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tại các bệnh viện, trung
tâm y tế huyện, thành phố, phòng khám và trạm y tế.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị kiểm tra, giám sát chặt chẽ các khu
cách ly tập trung của tỉnh; kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các khu
công nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh.
- Chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc thực hiện nhiệm vụ do Bộ Y tế,
UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, Trung tâm
Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh giao.
- Tổng hợp báo cáo của các cơ sở y tế, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp
tỉnh và UBND huyện, thành phố gửi UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch bệnh COVID-19 tỉnh, Quốc gia.
3. Các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành
phố:
- Phối hợp tiếp nhận, cách ly, quản lý, giám sát, theo dõi sức khỏe đối với
người từ ngoài tỉnh về.
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc phối hợp với các cơ quan,
đơn vị có liên quan thực hiện Thông báo số 454/TB-UBND ngày 28/10/2021
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của UBND tỉnh về việc áp dụng các biện pháp hành chính thích ứng an toàn
theo từng cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
- Phối hợp thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo Quyết định số
2893/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt
9 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Quyết định số 2728/QĐ-UBND về
việc Phê duyệt kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 15-17 tuổi
năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Quyết định số 2985/QĐ-UBND về việc
Phê duyệt kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-14 tuổi năm
2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và Quyết định số 3229/QĐ-UBND về việc
Phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều bổ sung và nhắc lại trên
địa bàn tỉnh Kiên Giang.
- Phối hợp điều tra dịch tễ, truy vết, cách ly, xét nghiệm…các trường hợp
có liên quan đến ca bệnh COVID-19 tại các huyện, thành phố theo quy định.
- Phối hợp điều tra, truy vết, cách ly những trường hợp nhập cảnh trái
phép và trở về từ vùng dịch; kiểm tra, giám sát chặt chẽ các khu cách ly tập
trung của tỉnh; kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các khu công
nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh; kiểm tra Bộ Tiêu chí phòng chống dịch
COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tại các bệnh viện, trung
tâm y tế huyện, thành phố, phòng khám và trạm y tế.
- Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ
đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh và UBND tỉnh7.
III. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:
- Đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
phát hiện xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch không để lây lan và bùng phát thành
dịch lớn. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp
hành các quy định về cách ly, phong tỏa và triển khai xét nghiệm tầm soát theo
hướng dẫn.
- Chỉ đạo tiếp nhận, cách ly, quản lý, giám sát, theo dõi sức khỏe đối với
người từ ngoài tỉnh về.
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện Thông báo số 454/TBUBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh về việc áp dụng các biện pháp hành
chính thích ứng an toàn theo từng cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên
Giang.
- Chỉ đạo thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo Quyết định số
2893/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt
9 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Quyết định số 2728/QĐ-UBND về
7

Thông báo số 454/TB-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh về việc áp dụng các biện pháp hành chính thích
ứng an toàn theo từng cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và và Kế hoạch số 208/KH-UBND
ngày 29 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh về việc triển khai các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế tỉnh
Kiên Giang.
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việc Phê duyệt kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 15-17 tuổi
năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Quyết định số 2985/QĐ-UBND về việc
Phê duyệt kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-14 tuổi năm
2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và Quyết định số 3229/QĐ-UBND về việc
Phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều bổ sung và nhắc lại trên
địa bàn tỉnh Kiên Giang.
- Chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan
khẩn trương điều tra dịch tễ, truy vết, cách ly, xét nghiệm…các trường hợp có
liên quan đến ca bệnh COVID-19 tại các huyện, thành phố theo quy định.
- Chỉ đạo tập trung điều trị, chăm sóc cho 1.616 bệnh nhân tại các cơ sở
điều trị.
- Tập trung điều tra, truy vết, cách ly những trường hợp nhập cảnh trái
phép và trở về từ vùng dịch; kiểm tra, giám sát chặt chẽ các khu cách ly tập
trung của tỉnh; kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các khu công
nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh.
- Ngành Y tế tập trung điều tra, truy vết, cách ly những trường hợp nhập
cảnh trái phép và trở về từ vùng dịch; tiếp tục kiểm tra Bộ Tiêu chí phòng chống
dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tại các bệnh viện,
trung tâm y tế huyện, thành phố, phòng khám và trạm y tế.
- Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao: thực
hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do UBND tỉnh và Ban Chỉ
đạo tỉnh giao./.
Nơi nhận:
- TT. BCĐQG. PCD COVID-19 (b/c);
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- TT. UBND tỉnh (b/c);
- Các Đ/c UVBTV Tỉnh ủy (b/c);
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- TV. BCĐ. PCDB COVID-19 tỉnh;
- TV. TTCH. PCD COVID-19 tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- UBND các huyện, Tp;
- GĐ, các PGĐ SYT;
- Trang HSCV;
- Lưu: VT, ntphong . “HT”

KT. CHỈ HUY TRƯỞNG
PHÓ CHỈ HUY TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
Hà Văn Phúc
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PHỤ LỤC 1
BẢNG TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG HỢP CÁCH LY, THEO DÕI
(Cập nhật đến 19h00 ngày 14/01/2022)

STT
I.
1
2
II.
1
2
III.
1
2
III.
1
2

Nội dung
Cách ly tập trung (1 + 2)
Số trường hợp đang cách ly
Số trường hợp hoàn thành cách ly
Cách ly tại nhà, nơi lưu trú
Số trường hợp đang cách ly
Số trường hợp hoàn thành cách ly
Tự theo dõi sức khỏe
Số trường hợp đang theo dõi
Số trường hợp kết thúc theo dõi
Tổng số trường hợp xét nghiệm
Số trường hợp xét nghiệm âm tính
Số trường hợp xét nghiệm dương tính

Số lượng
52180
1108
51072
169030
10555
158475
446294
2459
443835
376614
344374
32240
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PHỤ LỤC 2
BẢNG TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG HỢP ĐANG
CÁCH LY TẬP TRUNG
(Cập nhật đến 19h00 ngày 14/01/2022)
Địa điểm cách ly

STT

Số lượng

1.

Thành phố Rạch Giá

43

2.

Thành phố Hà Tiên

23

3.

Huyện Kiên Lương

24

4.

Huyện Hòn Đất

21

5.

Huyện Châu Thành

0

6.

Huyện Tân Hiệp

0

7.

Huyện Giồng Riềng

8.

Huyện Gò Quao

0

9.

Huyện An Biên

53

10.

Huyện An Minh

147

11.

Huyện Vĩnh Thuận

31

12.

Thành phố Phú Quốc

43

13.

Huyện Kiên Hải

23

14.

Huyện U Minh Thượng

0

15.

Huyện Giang Thành

0

Tổng cộng

700

1108
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PHỤ LỤC 3
BẢNG TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG HỢP ĐANG
CÁCH LY TẠI NHÀ
(Cập nhật đến 19h00 ngày 14/01/2022)
STT
1.

Địa điểm cách ly
Thành phố Rạch Giá

Số lượng

759

2.

Thành phố Hà Tiên

90

3.

Huyện Kiên Lương

120

4.

Huyện Hòn Đất

596

5.

Huyện Châu Thành

6.

Huyện Tân Hiệp

7.

Huyện Giồng Riềng

8.

Huyện Gò Quao

373

9.

Huyện An Biên

27

10.

Huyện An Minh

1681

11.

Huyện Vĩnh Thuận

12.

Thành phố Phú Quốc

13.

Huyện Kiên Hải

0

14.

Huyện U Minh Thượng

0

15.

Huyện Giang Thành
Tổng cộng

87
243
2832

939
2700

108
10555
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PHỤ LỤC 4
BẢNG TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG HỢP ĐANG TỰ THEO DÕI
SỨC KHỎE TẠI NHÀ
(Cập nhật đến 19h00 ngày 14/01/2022)
STT
1.

Địa điểm cách ly
Thành phố Rạch Giá

Số lượng

274

2.

Thành phố Hà Tiên

26

3.

Huyện Kiên Lương

0

4.

Huyện Hòn Đất

5.

Huyện Châu Thành

93

6.

Huyện Tân Hiệp

12

7.

Huyện Giồng Riềng

8.

Huyện Gò Quao

3

9.

Huyện An Biên

0

10.

Huyện An Minh

1044

11.

Huyện Vĩnh Thuận

243

12.

Thành phố Phú Quốc

155

13.

Huyện Kiên Hải

0

14.

Huyện U Minh Thượng

0

15.

Huyện Giang Thành

127

Tổng cộng

421

61
2459
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PHỤ LỤC 5
TỔNG HỢP CÁC CA BỆNH COVID-19
(tính từ ngày 21/6/2021 đến 19h00 ngày 14/01/2022)
1. Bệnh viện đa khoa:
2. Bệnh viện Lao phổi:

1.624 ca
125 ca

3. Rạch Giá:

6.430 ca

4. Giồng Riềng:

3.209 ca

5. Hà Tiên:

2.254 ca

6. An Biên:

898 ca

7. Vĩnh Thuận:

1.082 ca

8. Tân Hiệp:

944 ca

9. An Minh:

1.123 ca

10. Châu Thành:

3.114 ca

11. Kiên Hải:

1.691 ca

12. Gò Quao:

1.157 ca

13. Phú Quốc:

3.150 ca

14. Hòn Đất:

1.891 ca

15. Kiên Lương:

2.182 ca

16. U Minh Thượng:

680 ca

17. Giang Thành:

396 ca

18. Bệnh viện Ung Bướu:

148 ca

19. Bệnh viện y dược cổ truyền

02 ca

20. Bệnh viện dã chiến Châu Thành

13 ca

21.Bệnh viện Bình An

20 ca

22. Bệnh viện Sản Nhi

01 ca

Tổng

32.134 ca

