Kết nối vươn xa
ĐIỂM TIN COVID-19
NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2021
---------------------------1. Tình hình Covid-19 trong tỉnh
Từ 18 giờ ngày 16/10/2021 đến 06 giờ ngày 17/10/2021: ghi nhận 21 ca mắc
mới, cụ thể:
- Về từ vùng dịch: 11 ca (An Giang: 02 ca; Bình Dương: 05 ca; TP. Hồ Chí
Minh: 01 ca; Long An: 02 ca; Tiền Giang: 01 ca).
- 05 ca trong cơ sở cách ly y tế.
- 05 ca trong khu vực phong tỏa.
Cộng dồn: 9.184 ca.
2. Tình hình Covid-19 trong nƣớc
2.1. Diễn biến dịch
Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam
- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 860.860 ca mắc COVID-19 đứng thứ
40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt
Nam đứng thứ 155/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có
8.743 ca nhiễm).
- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):
+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 856.197 ca, trong đó có 787.687 bệnh
nhân đã được công bố khỏi bệnh.
+ Có 02/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm
mới trong nước: Bắc Kạn, Hòa Bình.
+ Có 16 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14
ngày qua: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên
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Bái, Hà Giang, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Kon Tum, Hưng Yên,
Điện Biên. Thái Nguyên.
+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ
Chí Minh (416.665), Bình Dương (224.877), Đồng Nai (58.105), Long An (33.684),
Tiền Giang (14.965).
Tình hình xét nghiệm
- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 120.769 xét nghiệm cho 245.424 lượt người.
- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 20.831.290 mẫu cho
57.525.421 lượt người.
Tình hình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19
Tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là 60.518.594 liều, trong đó tiêm
1 mũi là 42.896.644 liều, tiêm mũi 2 là 17.621.950 liều.
2.2 Chỉ đạo mới
- Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ nổi bật tuần từ
11-15/10
Bổ sung chính sách hỗ trợ người cao tuổi và người khuyết tật; quy định tạm thời
‘Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19’; tập trung ứng phó
với bão số 8 và mưa lũ sau bão; phấn đấu mức thu nhập bình quân của người dân tộc
thiểu số tăng trên 2 lần;... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 11-15/10/2021. Mời xem tại đây.
- Bộ trƣởng Bộ Y tế: Thông tin tiêm chủng của ngƣời dân rất cần thiết để
'thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19'
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế: Việc biết tình trạng tiêm chủng của mỗi người dân hết
sức quan trọng, do đó 3 bộ Y tế - Công an - Thông tin và Truyền thông đã thống nhất
cùng triển khai một kế hoạch để quản lý tiêm chủng trên phạm vi toàn quốc và xác
thực thông tin về tiêm chủng một cách chính xác.
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Chiều ngày 16/10, tại Bộ Y tế đã diễn ra hội nghị trực tuyến với các địa phương
quán triệt một số nội dung về tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và giải pháp xác
thực, liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư. Mời xem tại đây.
- TP.HCM dự kiến tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 22/10
Theo nội dung đề xuất, Sở Y tế TP.HCM dự kiến tiêm vaccine phòng COVID19 cho tất cả trẻ em trong độ tuổi này đang sinh sống hoặc học tập trên địa bàn, là học
sinh đang đi học từ lớp 6 đến 12, số lượng khoảng 780.000. Theo đó, trẻ em trên toàn
thành phố sẽ được tiêm mũi một trong 5 ngày, tiêm mũi 2 trong 15 ngày từ sau khi đủ
thời gian tiêm mũi một theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Mời xem tại đây.
- CDC Hoa Kỳ: Nguy cơ mắc COVID-19 ở trẻ em tƣơng đƣơng ngƣời lớn
Theo nghiên cứu mới đây của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh
(CDC) Hoa Kỳ, các trường học không yêu cầu đeo khẩu trang có nguy cơ bùng phát
COVID-19 cao hơn gấp 3 lần so với những trường học thực thi quy định đeo khẩu
trang.
Tiến sĩ Rochelle Walensky, Giám đốc CDC Hoa Kỳ cho biết trong cuộc họp
giao ban tại Nhà Trắng tuần qua: "Khẩu trang trong trường học có tác dụng bảo vệ trẻ
em, đảm bảo cho học sinh và cộng đồng trường học của trẻ được an toàn, và giúp duy
trì việc học tập trực tiếp tại trường". Mời xem tại đây.
3. Tình hình Covid-19 trên thế giới
Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 17/10 (theo giờ Việt
Nam), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 241.132.564 ca nhiễm virus SARS-CoV-2
gây bệnh COVID-19, trong đó có 4.909.192 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ
qua là 327.585 và 5.044 ca tử vong mới.
Số bệnh nhân bình phục đã đạt 218.375.207 người, 17.869.496 bệnh nhân đang
được điều trị tích cực và 79.087 ca nguy kịch.
Trong 24 giờ qua, Anh dẫn đầu thế giới với 43.423 ca nhiễm mới; tiếp theo là
Nga (33.208) và Thổ Nhĩ Kỳ (28.537 ca). Nga dẫn đầu về số ca tử vong mới, khi lần
đầu tiên vượt quá 1.000 người chết trong ngày; tiếp theo là Brazil (425 ca tử vong); và
Mỹ (386 ca).
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Mỹ, Ấn Độ và Brazil vẫn là 3 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Số ca
nhiễm tại Mỹ đến nay là 45.765.411 người, trong đó có 744.266 ca tử vong. Ấn Độ
ghi nhận tổng cộng 34.066.738 ca nhiễm, bao gồm 452.156 ca tử vong. Trong khi đó,
Brazil xếp thứ ba với 21.638.726 ca bệnh và 603.152 ca tử vong.
4. Thông tin báo chí và dƣ luận
4.1 Thông tin trên báo chí
- Nhiều tỉnh miền Nam cho phép xổ số kiến thiết mở lại từ ngày 22-10
Ngoài đồng ý cho mở lại, lãnh đạo các tỉnh yêu cầu các công ty xổ số kiến thiết
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và tiêm vắc xin cho đại lý và
người bán vé số dạo. Mời xem tại đây.
- Đề xuất 88 chuyến xe 0 đồng mỗi ngày phục vụ ngƣời dân
Tập đoàn Phương Trang (FUTA Group) vừa có văn bản xin phép Bộ GTVT,
UBND TP.HCM và các Sở GTVT địa phương cho phép tổ chức 88 chuyến xe 0 đồng
mỗi ngày kết nối giữa TP.HCM và 21 tỉnh, thành phía nam, miền Trung và Tây
nguyên để phục vụ miễn phí người dân có nhu cầu đi lại.
Theo nội dung đề xuất, các chuyến xe này dự kiến từ TP.HCM kết nối với 21
tỉnh, thành: Lâm Đồng, Đắk Lắk, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên,
Bình Định, Quảng Ngãi, Thừa Thiên-Huế, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bến Tre,
Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp và Bà
Rịa-Vũng Tàu. Thời gian thực hiện các chuyến xe 0 đồng từ ngày 17 - 20.10.2021.
Mời xem tại đây.
- Kiểm soát đi lại vẫn mỗi nơi một kiểu
Nghị quyết 128 của Chính phủ đã quy định dỡ bỏ các quy định kiểm soát cát cứ
địa phương để người dân được tự do đi lại liên tỉnh. Nhưng trên thực tế mấy ngày qua
việc đi lại của người dân ở nhiều địa phương vẫn chưa được tháo gỡ.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, đến ngày 15-10 nhiều tỉnh thành trên toàn quốc
vẫn duy trì hoạt động kiểm soát như thời điểm trước khi có nghị quyết 128. Một số
tỉnh đã nới lỏng theo hướng bỏ giấy đi đường nhưng vẫn đòi phải có giấy xét nghiệm,
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phải cách ly hoặc theo dõi sức khỏe tại nhà đối với người đến từ vùng xanh (cấp 1),
vùng vàng (cấp 2). Mời xem tại đây.
- Du khách, công ty du lịch lúng túng trƣớc quy định của địa phƣơng
Các quy định về đi lại và y tế của địa phương chưa thống nhất khiến du khách
cân nhắc chuyến đi, còn công ty du lịch gặp khó khi chuẩn bị sản phẩm. Sự thống
nhất, đồng bộ những chính sách vĩ mô chung trong cả nước là điều kiện tiên quyết để
du lịch phục hồi. Mời xem tại đây.
4.2 Một số bình luận nổi bật trên Fanpage Cổng Thông tin Đồng Tháp
Tin nhắn của Fanpage Cổng Thông tin điện tử nhận được các phản ánh, thắc mắc
của người dân. Trong đó, phần lớn người dân mong muốn được tiêm vắc xin ngừa
Covid-19; người dân cũng cho biết đã tiêm vắc xin mũi 1 Moderna đã hơn 100 ngày
đến nay chưa được tiêm mũi 2; người dân thuộc đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin nhưng
vẫn chưa được tiêm v.v..
Ngoài ra, nhiều người dân thắc mắc quy định về thủ tục, cách ly y tế khi di
chuyển từ các tỉnh, thành khác về Đồng Tháp.
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ĐIỂM TIN COVID-19
____________

Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH
Biên tập và trình bày
VĂN KHƢƠNG

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP
Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh
Website: www.dongthap.gov.vn
Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Điện thoại: 02773.853949
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