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UBND TỈNH QUẢNG NAM  

BAN CHỈ ĐẠO CẤP TỈNH PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 119 

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 

(Ngày 24/8/2021) 

 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông 

tin nhanh về một  số nội dung liên quan đến  phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 18h00 ngày 24/8/2021, như sau: 

1. Về ca bệnh, công tác cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm 
 

TT Mục 

Số đang 

được 

cách ly 

Số phát 

sinh mới 

trong ngày 

Tích lũy 

Tính từ 

18/7 đến 

nay 

Tính từ 

29/4 đến 

nay 

Từ đầu 

mùa dịch 

đến nay 

1 Số ca bệnh  11
(1)

 446
(2) 

484 600 

2 
Số mẫu xét 

nghiệm 
 9.032 

(3) 
152.895 210.727 318.902 

3 
Cách ly y tế 

tập trung 
7.177 

(4)
 175 19.855 34.520 48.984 

4 
Cách ly tại cơ 

sở y tế 
265

(5) 
 21 609 726 1.665 

5 
Cách ly tại 

nhà 
6.509

(6) 
381 9.784 55.511 122.544 

(1)
11 ca bệnh công bố trong ngày (BN359631 đến BN359641) cụ thể là:  
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- 04 ca bệnh tại thị xã Điện Bàn: 02 ca bệnh tại Hà Quảng Bắc,  

phường Điện Dương, đang điều tra nguồn lây; 02 ca bệnh tại Điện Hòa và  

Điện Nam Bắc, lái xe về từ TP Hồ Chí Minh, đã được cách ly tập trung ngay khi 

về địa phương. 

- 04 ca bệnh tại huyện Đại Lộc: 03 ca bệnh tại thôn Hòa Hữu Đông,  

xã Đại Hồng, đều là đối tượng F1, đã được cách ly tập trung; 01 ca bệnh được 

đón về từ TP Đà Nẵng, được cách ly tập trung ngay khi về địa phương.  

- 03 ca bệnh tại huyện Núi Thành: đều được tỉnh đón về từ  

TP Hồ Chí Minh và đã được cách ly tập trung ngay khi về địa phương. 

(2)
 446 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 10 ca bệnh cộng đồng,  

249 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 157 ca xâm nhập từ 

các tỉnh và 30 ca nhập cảnh. 

(3)
 Trong ngày có 9.032  mẫu xét nghiệm; kết quả: 11 mẫu dương tính, 8.923 

mẫu âm tính, 98 mẫu đang chờ kết quả. 

 (4)
 Trong đó: đang cách ly tại khách sạn/cơ sở lưu trú: 541 người; đang cách ly 

tại các cơ sở cách ly tập trung dân sự: 6.636 người. 

(5)
 Trong đó: bệnh nhân COVID-19 đang điều trị: 238 người; đối tượng có yếu tố 

dịch tễ và có triệu chứng đang cách ly tại cơ sở y tế: 27 người. 

(6)
 Trong đó: đối tượng F2: 2.794  người; đối tượng có yếu tố dịch tễ: 3.715 người. 

2. Công tác truy vết, giám sát trong ngày 

  Liên quan đến các ca bệnh công bố trong ngày: có 35 trường hợp F1 được 

giám sát, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. 

3. Công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm của các Tổ truy vết và lấy mẫu 

COVID-19 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam 

Trong ngày, Tổ truy vết và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật đã hỗ trợ huyện Hiệp Đức lấy mẫu tại các xã Bình Lâm,  

Bình Sơn, Hiệp Hòa, Phước Trà, Quế Thọ, Phước Gia và thị trấn Tân Bình:  

1.288 mẫu gộp PCR. 
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4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam 

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đẩy mạnh truyền thông, vận động 

người dân khai báo y tế điện tử thông qua mã QR, sử dụng một trong các phần mềm: 

Tờ khai y tế, NCOVI, Bluezone. Kết quả, tính đến 16h00, ngày 24/8/2021 trên địa 

bàn tỉnh:  

- Số Tờ khai cửa khẩu: 1.151.  

- Số Tờ khai sức khỏe người dân:  350.785.. 

- Số điểm kiểm soát dùng QRCodet:  21.909 

- Số người cài bluezone 337.912, tỉ lệ 22.59%  

- Đối với khu cách ly tập trung không thu phí do UBND cấp huyện thành lập 

+ Có 45/60 điểm cách ly có camera giám sát, trong đó: 21/41 điểm đã kết nối 

lên hệ thống giám sát tập trung, 24/41 điểm chưa kết nối lên hệ thống giám sát tập 

trung 

+ Có 15/60 điểm cách ly không có camera. 

- Đối với khu cách ly tập trung có thu phí (Khách sạn, Resort,...) 

Có 20/20 điểm cách ly có camera, trong đó: 18/20 điểm đã kết nối lên hệ thống 

giám sát tập trung, 2/18 điểm chưa kết nối lên hệ thống giám sát tập trung. 

   5. Thông tin về ca bệnh tại Quảng Nam 
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TT 
Thông tin chung 

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan 

Tỉnh 
Quận/ 

huyện 

Xã/ 

phường 
Địa điểm 

Mốc  

thời gian 

Thông tin 11 ca bệnh công bố trong ngày tại Quảng Nam 

1 

BN 359631 – Đ.T.B.L (1998), yếu 

tố dịch tễ dang điều tra 

- Giới tính: Nữ; 

- Địa chỉ: Hà Quảng Bắc, Điện 

Dương, Điện Bàn 

- Nghề nghiệp: Công nhân 

Quảng Nam Điện Bàn Điện Ngọc 

Công ty Thủy 

sản Quang Hiếu 

– tổ rút xương 

6h30 đến 17h từ ngày 

16/8/2021 đến ngày 

20/8/2021 

Chợ Viêm Đông 

Khoảng 17h từ ngày 

16/8/2021 đến ngày 

20/8/2021 và 6h ngày 

22/8/2021 

2 

BN 359632 – L.V.P (2017), là con 

của  

 BN 359631 

- Giới tính: Nam; 

- Địa chỉ: Hà Quảng Bắc, Điện 

Dương, Điện Bàn 

- Nghề nghiệp: Còn nhỏ 

Quảng Nam Điện Bàn Điện Dương 
Biển  

Hà Quảng Bắc 

Buổi chiều từ ngày 

10/8/2021 đến 

15/78/2021 

3 

BN 359633 – N.Đ.C (1968), yếu 

tố dịch tễ trở về từ các tỉnh phía 

nam 

- Giới tính: Nam; 

- Địa chỉ: Cẩm Sa, Điện Nam Bắc,  

Điện Bàn 

- Nghề nghiệp: Lái xe 

Cách ly tập trung từ ngày 18/8/2021 

4 

BN 359634 – L.T.N (1985), yếu 

tố dịch tễ trở về từ các tỉnh phía 

nam 

- Giới tính: Nam; 

- Địa chỉ: Quan Hiện, Điện Hòa, 

Điện Bàn: Nghề nghiệp: Lái xe 

Cách ly tập trung từ ngày 18/8/2021 
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5 

BN 359635 – L.V.Q.B (1999), yếu 

tố dịch tễ trở về từ TP.HCM 

- Giới tính: Nữ; 

- Địa chỉ: Tam Hiệp, Núi Thành 

- Nghề nghiệp: Sinh viên 

Cách ly tập trung từ ngày 16/8/2021 

6 

BN 359636 – L.T.G (1999), yếu 

tố dịch tễ trở về từ TP.HCM 

- Giới tính: Nữ; 

- Địa chỉ: Tú Mỹ, Tam Mỹ Tây, 

Núi Thành 

- Nghề nghiệp:  

Cách ly tập trung từ ngày 16/8/2021 

7 

BN 359637 – N.T.K.O (2002), 

yếu tố dịch tễ trở về từ TP.HCM 

- Giới tính: Nữ; 

- Địa chỉ: Ngọc An, Tam Tiến, Núi 

Thành. Nghề nghiệp: Sinh viên 

Cách ly tập trung từ ngày 16/8/2021 

8 

BN 359638 – N.P.N.H (2020), là 

con của BN 348993 (công bố 

ngày 23/8/2021) 

- Giới tính: Nữ; 

- Địa chỉ: Hòa Hữu Đông, Đại 

Hồng, Đại Lộc 

- Nghề nghiệp: Còn nhỏ 

Cách ly tập trung từ ngày 23/8/2021 

9 

BN 359639 – N.T.T (1996), là 

chồng của BN 348993  

( công bố ngày 23/8/2021) 

- Giới tính: Nam; 

- Địa chỉ: Hòa Hữu Đông, Đại 

Hồng, Đại Lộc 

- Nghề nghiệp: Công nhân 

Quảng Nam Đại Lộc Đại Quang 

Công ty 

Minh Lộc, 

nằm trong 

xưởng của 

CTCP 

Prime Đại 

Lộc 

Ngày 12/8 

và ngày 13/8  

(làm ca 2) 

Cách ly tập trung từ ngày 23/8/2021 
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BN 359640 – N.T.N (1994), yếu 

tố dịch tễ trở về từ Đà Nẵng 

- Giới tính: Nữ; 

- Địa chỉ: Liên Thuận, Đại Nghĩa, 

Đại Lộc 

- Nghề nghiệp: Công nhân may 

Cách ly tập trung từ ngày 06/8/2021, xét ngiệm lần 4 

11 

BN 359641 – P.T.C (1954), là bà 

của BN 348993 (công bố ngày 

23/8/2021) 

- Giới tính: Nữ; 

- Địa chỉ: Hòa Hữu Đông, Đại 

Hồng, Đại Lộc 

- Nghề nghiệp: Nông 

Chỉ tiếp xúc những người trong gia đình,  

được cách ly tập trung từ ngày 23/8/2021 
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