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THÔNG TIN NHANH 

Về tình hình và công tác phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

(đến hết ngày 14/4/2022) 

----- 

 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương (khóa 

XIII) và của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tiếp tục tăng cường 

công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-

19 tỉnh thông báo nhanh một số nội dung chủ yếu sau. 

1. Tình hình dịch bệnh COVID-19 xảy ra trên địa bàn tỉnh 

- Trong ngày 14/4 đã ghi nhận có ca mắc mới: 13; trong đó: thành phố Biên Hòa: 

11; huyện Trảng Bom: 02; huyện Nhơn Trạch: 00; huyện Long Thành: 00; thành phố 

Long Khánh: 00; huyện Vĩnh Cửu: 00; huyện Thống Nhất: 00; huyện Định    Quán: 

00; huyện Tân Phú: 00; huyện Cẩm Mỹ: 00; huyện Xuân Lộc: 00; nơi khác: 00.         Lũy 

kế đến nay là 106.565 ca (tính từ đợt dịch thứ 4, ngày 27/4 đến nay).             

- Trong ngày, số người test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 dương tính: 243;    

trong đó: thành phố Biên Hòa: 77; huyện Định Quán: 34; thành phố Long Khánh: 24; 

huyện Trảng Bom: 21; huyện Cẩm Mỹ: 20; huyện Nhơn Trạch: 19; huyện Tân Phú: 

16; huyện Long Thành: 13; huyện Vĩnh Cửu: 11; huyện Thống Nhất: 08; huyện Xuân 

Lộc: 00; nơi khác: 00. Lũy kế đến nay là 311.491.                   

- Trong ngày có 735 ca điều trị khỏi bệnh, nâng tổng số ca điều trị khỏi là 409.332. 

- Số ca tử vong: 01 ca, lũy kế số tử vong là 1.950 ca. 

2. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

2.1. Số người cách ly, theo dõi sức khỏe, điều trị 

 Đang theo dõi, điều trị 

Cách ly tập trung 138 

Cách ly tại nhà 3.406 

Điều trị F0 tại nhà 6.712 

Điều trị tầng 1 02 

Điều trị tầng 2 37 

Điều trị tầng 3 23 

2.2. Tiêm vắc xin  

- Tỷ lệ bao phủ vắc xin COVID-19 đối tượng từ 12 tuổi trở lên: Mũi 1: tỷ lệ 

113,79%; mũi 2: tỷ lệ 110,05%; mũi 3: 60,50% (Dữ liệu cập nhật trên hệ thống tiêm 

chủng MCC). 

3. Một số nhiệm vụ tập trung về công tác phòng, chống COVID-19 tỉnh 
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Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa 

phương trong tỉnh cần tập trung một số nội dung trọng tâm sau: 

- Sở Y tế nâng cao chất lượng điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19, giảm thiểu 

bệnh nhân trở nặng và hạn chế tối đa các ca tử vong. 

- Đối với các địa phương chưa tiêm hết vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 ở đợt 

tiêm thứ 36, đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin, đa dạng hóa các 

hình thức tuyên truyền, đảm bảo hoàn thành việc tiêm vắc xin còn tồn đọng trong ngày 

14/4/2022. 

- Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cập nhật số liệu chính xác trên 

Sổ sức khỏe điện tử, ứng dụng PC-COVID đảm bảo nhanh chóng, đồng bộ, kịp thời. 

- Đẩy nhanh tiến độ chi trả tiền cho các đối tượng là F0, F1, đảm bảo hoàn thành 

trước ngày 15/4/2022. Tiếp tục triển khai Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, ngày 

28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền 

thuê nhà cho người lao động. 

- Triển khai kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Đề nghị ngành 

Y tế; ngành Giáo dục và Đào tạo; Công an; các địa phương và các cơ quan truyền thông 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đề nghị Sở Giáo dục 

và Đào tạo nắm số lượng đầy đủ, chính xác; Sở Y tế thành lập các đội tiêm, cập nhật 

số liệu lên hệ thống; Công an tỉnh hoàn thành việc cấp mã số định danh cho trẻ; trong 

thời gian tiêm phải đảm bảo an toàn, hiệu quả cho trẻ em. 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao năng lực y tế cơ sở trên địa bàn 

tỉnh. 

Đề nghị các cơ quan báo chí trong tỉnh, các phương tiện thông tin đại chúng kịp 

thời thông tin. 

 

           BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH 


