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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

(Ngày 26/5/2021) 

––––––––– 

 
I. VỀ TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH 

Đến 17h30 phút ngày 26/5/2021, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 03 ổ dịch 

Covid-19. Tổng số trường hợp F0 là 1.567 trường hợp (tăng 168 trường hợp); F1 

là 14.155 trường hợp (tăng 982 trường hợp); F2 là 62.831 trường hợp (tăng 1.490 

trường hợp). Cụ thể: 

(1) Tại xã Phương Sơn, huyện Lục Nam (liên quan đến Bệnh viện K Hà Nội): 

có 07 ca F0 và đã được khống chế, không còn khả năng bùng phát ra cộng đồng. 

(2) Tại Khu công nghiệp Vân Trung (liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt 

đới Trung ương cơ sở 2): Đã có 335 trường hợp F0 (tăng 20 trường hợp). Ổ dịch 

này đã được kiểm soát, các trường hợp mới phát hiện đều là các trường hợp 

chuyển từ F1 sang F0, đã ở trong khu vực cách ly, phong tỏa. 

(3) Tại Khu công nghiệp Quang Châu: Đến nay, đã có 1.113 trường hợp F0 

(tăng 118 trường hợp, đều trong các khu cách ly hoặc khu vực phong tỏa). 

Ngoài các ổ dịch trên, đã xuất hiện một số trường hợp F0 không phải là công 

nhân trong các khu công nghiệp do lây từ công nhân sang người nhà, người có tiếp 

xúc gần; có 04 nhân viên y tế bị lây nhiễm trong khi làm nhiệm vụ phòng chống dịch. 

Các ca bệnh mới phát hiện đều ở các địa phương đã được phong tỏa, cách ly y tế. Đã 

khẩn trương rà soát, khoanh vùng, cách ly các trường hợp có liên quan. 

Dự báo trong những ngày tới số lượng ca F0 vẫn tiếp tục tăng do hiện nay 

đang tiến hành xét nghiệm lần 3 đối với tất cả công nhân trong khu công nghiệp 

và ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, song các trường hợp F0 mới phát hiện 

chủ yếu đã được cách ly, theo dõi y tế. Đáng lưu ý, đã có chiều hướng gia tăng 

các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, song các ca bệnh phát hiện trong cộng 

đồng chủ yếu trong các khu vực đã cách ly, phong tỏa. 

II. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

Sáng ngày 26/5/2021, Thủ tướng Chính phủ đã họp trực tuyến với tỉnh 

Bắc Giang, cùng dự cuộc họp tại điểm cầu UBND tỉnh Bắc Giang có Phó Thủ 

tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng 

Diên, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn để bàn các giải pháp mới quyết 

liệt hơn, thần tốc hơn, với mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh tại tỉnh. Trên 

cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và 
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các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, 

đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch. Cụ thể: 

1. Công tác truy vết, xét nghiệm 

- Chỉ đạo rà soát lại quy trình truy vết, xác định rõ trách nhiệm của từng lực 

lượng: Công an, Y tế, Ban Chỉ đạo cấp huyện, Khu cách ly; tăng cường hoạt động 

của Đội phản ứng nhanh ở các cấp. Tăng cường phối hợp chặt chẽ, thông tin nhanh 

khi có kết quả xét nghiệm để tiến hành khoanh vùng, truy vết kịp thời. 

- Trong ngày, tập trung tiến hành lấy mẫu test kháng nguyên cho hơn 18.000 

công nhân tại các thôn Trung Đồng, Núi Hiểu, Tam Tầng, xã Quang Châu, huyện 

Việt Yên, đang là các ổ dịch nóng, tâm điểm dịch. 

- Tiếp tục đẩy nhanh xét nghiệm, nhất là việc trả kết quả. Tăng cường áp 

dụng phương pháp test nhanh để sàng lọc. Đến nay, toàn tỉnh đã lấy được 649.193  

mẫu (riêng trong ngày 26/5/2021 đã lấy thêm được 12.287 mẫu); đã chạy được 

637.016 mẫu, hiện nay còn 12.177 mẫu đơn chưa có kết quả. Đã chuyển các cơ 

sở đang chạy: Bệnh viện Nhiệt đới Việt Nga 3.788 mẫu; Bệnh viện Quân y 103: 

7.381 mẫu; CDC tỉnh: 1.058 mẫu. Trong ngày cũng thực hiện test nhanh cho 5.726 

trường hợp, phát hiện 41 trường hợp test nhanh dương tính. 

2. Thực hiện cách ly  

- Đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang đã cách ly y tế 176 thôn, tổ dân phố; cách 

ly y tế 4 xã, phường, thị trấn; giãn cách xã hội 31 xã, phường, thị trấn, 18 thôn, 

tổ dân phố; cách ly xã hội 6 huyện; giãn cách xã hội thành phố Bắc Giang.  

- Tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý, vận hành và việc thực hiện các quy 

định về phòng chống dịch Covid-19 trong các khu cách ly tập trung. 

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ, yêu cầu áp dụng cấp độ cách ly xã hội cao hơn đối với các địa phương có 

nguy cơ cao, đặc biệt là tại huyện Việt Yên có các khu dân cư tập trung đông công 

nhân mà hiện nay đang là các ổ dịch nóng. 

- Chỉ đạo rà soát, sàng lọc lập danh sách các trường hợp công nhân trong 

các khu nhà trọ, người trong khu cách ly tập trung đã thực hiện cách ly đủ 14 

ngày, xét nghiệm âm tính 3 lần quyết định cho tiếp tục cách ly tại nhà theo hướng 

dẫn của Sở Y tế để giảm áp lực cho các khu cách ly tập trung; yêu cầu cam kết 

thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Tăng cường vai trò của 

Tổ Covid-19 cộng đồng giám sát thực hiện. 

- Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, xử phạt những người vi phạm để 

đảm bảo mọi người chấp hành các quy định phòng chống dịch. Chỉ riêng trong 02 

ngày 25-26/5/2021, các huyện, thành phố đã xử phạt hành chính các trường hợp 

vi phạm với tổng số tiền xử phạt trên 900 triệu đồng; đã khởi tố 01 trường hợp 

chống người thi hành công vụ trong phòng chống dịch. 

3.  Công tác điều trị 

- Đến nay, tỉnh đã bố trí các cơ sở điều trị cho bệnh nhân dương tính với 

công suất hơn 2.600 giường; đã hoàn thiện, bổ sung các trang thiết bị y tế  chuẩn 
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bị xong Bệnh viện dã chiến số 2 tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang với 

công suất 620 giường do lực lượng y tế của Bệnh viện 198 (Bộ Công an) vận 

hành, sẵn sàng đón bệnh nhân từ ngày 28/5/2021. 

- Tiếp tục nâng công suất Bệnh viện dã chiến tại Trung đoàn 831 từ 200 

giường lên 300 giường; đồng thời, khảo sát, chuẩn bị điều kiện các khu điều trị 

mới sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp cần thiết. 

- Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn làm trưởng 

đoàn tiếp tục khảo sát để triển khai thêm đơn vị Hồi sức tích cực chăm sóc bệnh nhân 

nặng (ICU) số 2 với 100 giường (tại Bệnh viện Tâm thần). Đoàn công tác của Bộ Y 

tế tổ chức giao ban trực tuyến với các bệnh viện điều trị Covid-19 trên địa bàn. 

- Chỉ đạo tăng cường đảm bảo trang bị phòng hộ cá nhân, xét nghiệm 

thường xuyên cho cán bộ làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch Covid-19; thực hiện 

“làm sạch” các bệnh viện, trung tâm y tế. 

4. Hỗ trợ người dân, người lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh 

Tiếp tục chỉ đạo hỗ trợ đời sống cho công nhân lao động đang ở trọ trên địa 

bàn tỉnh trong thời gian thực hiện cách ly phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo cung 

ứng kịp thời các mặt hàng thiết yếu để ổn định đời sống cho công nhân đang ở trọ. 

5. Chỉ đạo công tác tiêu thụ vải thiều 

Trong ngày, tại huyện Tân Yên đã tổ chức “Lễ xuất hành vải thiều sớm 

Tân Yên đi thị trường Nhật Bản năm 2021” với 20 tấn vải sớm. Lượng vải xuất 

khẩu được doanh nghiệp mua của người trồng giá 55 nghìn đồng/kg. Việc xuất 

khẩu chuyến vải thiều sớm đầu tiên sang thị trường Nhật Bản khẳng định sự 

quyết tâm, nghiêm túc, trách nhiệm của chính quyền, nhân dân tỉnh Bắc Giang 

trong quá trình sản xuất, tiêu thụ vải thiều. 

Để vụ vải thiều của tỉnh được tiêu thụ thuận lợi bảo đảm ổn định đời sống 

nhân dân trong bối cảnh có dịch, tỉnh tiếp tục chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện 

bảo đảm an toàn tuyệt đối về sức khỏe, an ninh trật tự cho các doanh nghiệp, 

thương nhân, lái xe vào tỉnh Bắc Giang thu mua, tiêu thụ vải; bảo đảm cho các 

vùng vải thiều “sạch - không bị tác động của dịch Covid-19”.  

6. Chỉ đạo hỗ trợ doanh nghiệp phòng chống dịch Covid-19 để chuẩn bị 

điều kiện an toàn sản xuất 

- Chỉ đạo tổ chức triển khai Kế hoạch tổ chức lại hoạt động sản xuất cho 

doanh nghiệp trong các khu công nghiệp: Đình Trám, Quang Châu, Song Khê - 

Nội Hoàng, Vân Trung  

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp. Tất cả các khu công nghiệp, nhà máy, xí 

nghiệp trong các khu công nghiệp phải thực hiện nghiêm các quy định phòng, 

chống dịch, tự đánh giá mức độ an toàn, cập nhật lên bản đồ an toàn Covid-19. Kiên 

quyết thực hiện dừng hoạt động đối với những nhà máy, xí nghiệp không đảm bảo 
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an toàn và không cập nhật mức độ an toàn lên hệ thống bản đồ an toàn Covid-19. 

7. Một số nội dung chỉ đạo khác 

- Chỉ đạo các huyện, thành phố thành lập các Tiểu ban phòng chống dịch 

Covid-19 do các đồng chí lãnh đạo huyện, thành ủy, HĐND, UBND huyện, thành 

phố làm trưởng ban. 

- Chỉ đạo tăng cường cập nhật thông tin, tuyên truyền, phản ánh, đưa tin 

về số liệu xử phạt vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 của các huyện, 

thành phố hằng ngày để nhân dân biết, nâng cao ý thức phòng, chống dịch.  

III. CÔNG TÁC HỖ TRỢ TỈNH 

Trong ngày 26/5/2021, một số tập thể, cá nhân đã ủng hộ để phòng, chống 

dịch Covid-19 qua Uỷ ban MTTQ tỉnh: Tập đoàn điện lực Việt Nam (1 tỷ đồng); 

Ngân hàng Chính sách xã hội (2 tỷ đồng); Tổng Công ty điện lực miền Bắc (500 

triệu đồng); Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (5 tỷ đồng). Tập đoàn hóa 

chất Đức Giang (1,3 tỷ đồng); Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang (22 triệu đồng); 

Sở Văn hóa - Thể thảo và Du lịch tỉnh Bắc Giang (21.500.000); Công ty TNHH 

Việt Phương Hà Nam  (15 tấn gạo và 200 triệu đồng); Công ty ADVANTECH 

Việt Nam, công ty TECHPRO (700 bộ kít test nhanh, 700 bộ đồ bảo hộ y tế); 

Gia đình ông Vũ Văn Đắc, quận Long Biên, Hà Nội (1 tỷ đồng); Hội anh 

chị em quản lý chất lượng và các bạn của Lan (20 triệu đồng); Hội Ất Mão Toàn 

cầu 1975 tỉnh Bắc Giang (25 triệu đồng);  

Cùng các tổ chức, cá nhân khác ủng hộ trực tiếp các huyện, thành phố và 

cho công nhân lao động. 

III. KIẾN NGHỊ 

Đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch, 

các Bộ, ngành Trung ương quan tâm xem xét giải quyết các kiến nghị, đề xuất của 

tỉnh Bắc Giang tại cuộc họp bàn về công tác phòng chống dịch tại địa phương 

sáng ngày 26/5/2021. Sớm giải quyết đề nghị của tỉnh về cấp bổ sung 200.000 kit 

test nhanh để phục vụ công tác xét nghiệm. 

 Trên đây là Thông cáo báo chí về tình hình phòng, chống dịch Covid-19, 

UBND tỉnh Bắc Giang trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ PCD tỉnh; 

- Báo BG; Đài PT&TH tỉnh; 

- Các cơ quan thông tấn báo chí; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- UBND huyện; thành phố; 

- VP UBND tỉnh:  

+ LĐVP, TKCT, TH; 

+ Lưu: VT, KGVX.                             

TL. CHỦ TỊCH  

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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