Kết nối vươn xa
ĐIỂM TIN COVID-19
NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 2021
---------------------------1. Tình hình Covid-19 trong tỉnh
Từ 18 giờ ngày 17/10/2021 đến 06 giờ ngày 18/10/2021: ghi nhận 18 ca mắc
mới, cụ thể:
- Về từ vùng dịch: 15 ca (Bình Dương: 10 ca; Đồng Nai: 01 ca; TP. Hồ Chí
Minh: 02 ca; Long An: 02 ca).
- 03 ca trong cơ sở cách ly y tế.
Cộng dồn: 9.219 ca.
2. Tình hình Covid-19 trong nước
2.1. Diễn biến dịch
Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam
- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 864.053 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 154/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có
8.775 ca nhiễm).
- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):
+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 859.372 ca, trong đó có 789.027 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 HCM
(417.724), Bình Dương (225.414), Đồng Nai (58.622), Long An (33.738), Tiền Giang
(15.011).
2.2 Chỉ đạo mới
- Thủ tướng chỉ đạo các giải pháp toàn diện, hiệu quả, kịp thời để chuyển
sang trạng thái mới
Kết luận cuộc họp sáng 17/10 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch
COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, chúng ta đã kiểm soát được tình
hình dịch bệnh và từng bước chuyển sang trạng thái mới, song đợt dịch thứ tư đã gây
hậu quả nghiêm trọng về kinh tế-xã hội, sức khỏe và đời sống nhân dân. Vì vậy, thời
gian tới đây, các nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp được thực hiện phải rất toàn diện,
hiệu quả và kịp thời. Mời xem tại đây.
- Bộ trưởng Bộ Y tế: Nhiều biện pháp chuyên môn chưa có tiền lệ được áp
dụng trong cuộc chiến chống COVID-19 thứ 4
Báo cáo của Ban Chỉ đạo do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trình bày
cho biết, trong đợt dịch thứ 4, nhiều biện pháp chuyên môn chưa có tiền lệ, lần đầu
tiên được áp dụng trên thực tiễn để đáp ứng với diễn biến mới của dịch bệnh, nhất là
đối với sự lây lan nhanh của biến chủng Delta.
"Việc kết hợp đồng bộ, hiệu quả các biện pháp trong điều trị người bệnh đã góp
phần giảm tử vong, tránh được cuộc khủng hoảng y tế xã hội như đã diễn ra ở một số
quốc gia khác trên thế giới. Tác động phối hợp của giãn cách xã hội, xét nghiệm rộng,
điều trị sớm, bao phủ vaccine, bảo đảm an sinh đã đem lại kết quả tích cực" - Bộ
trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh. Mời xem tại đây.
- Đi xe liên tỉnh, chỉ xét nghiệm người có triệu chứng và đến từ vùng nguy cơ rất cao
Theo hướng dẫn của Bộ GTVT, hành khách tham gia giao thông (trừ vận tải hàng
không, đường sắt) sẽ xét nghiệm khi có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho,
mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở...
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Với tất cả các cấp độ dịch, chỉ yêu cầu xét nghiệm một trong các trường hợp có nghi
ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ vùng có dịch ở cấp 3; khách đến từ vùng
có dịch ở cấp 4 hoặc vùng cách ly y tế (phong tỏa), không yêu cầu xét nghiệm khi đi
lại trong địa bàn.
Người đã tiêm đủ liều vắc xin và người đã khỏi bệnh, chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu
điều tra dịch tễ; đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc vùng cách ly y tế (phong tỏa).
Thời hạn xét nghiệm có hiệu lực là 72 giờ (chấp thuận cả test nhanh). Mời xem tại
đây.
3. Tình hình Covid-19 trên thế giới
Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận
trên 292.000 ca mắc COVID-19 và trên 4.000 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch
tới nay đã là trên 241,4 triệu ca, trong đó trên 4,91 triệu ca tử vong.
Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Anh (45.140 ca),
Nga (34.303 ca) và Thổ Nhĩ Kỳ (24.114 ca).
Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Nga (997 ca),
Mexico (313 ca) và Romania (298 ca).
Như vậy, diễn biến COVID-19 tại Nga vẫn nghiêm trọng khi số ca tử vong gần
chạm mốc 1.000 ca trong 24 giờ qua và cao nhất thế giới, trong khi số ca mắc mới cao
thứ hai thế giới.
Tính từ đầu đại dịch, Mỹ vẫn là quốc gia có tổng ca mắc và tử vong cao nhất với
trên 45,7 triệu ca mắc và trên 744.000 ca tử vong.
4. Thông tin báo chí và dư luận
4.1 Thông tin trên báo chí
- Long An dỡ hết chốt kiểm soát COVID-19 với các tỉnh, thành
Từ 0h ngày 18-10, Long An sẽ chính thức dừng hoạt động tại tất cả các trạm,
chốt kiểm soát COVID-19 giáp ranh với TP.HCM, Tiền Giang, Đồng Tháp.
Trong 2 ngày qua, các chốt kiểm soát giáp ranh giữa Long An và TP.HCM đã
được tháo bỏ dần, khi tỉnh này dần dần thực hiện chủ trương "thông thoáng", không
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còn kiểm tra việc đi lại, giấy xét nghiệm COVID-19 của người vào tỉnh. Mời xem tại
đây.
- Nhiều địa phương công bố cấp độ dịch
Thực hiện NQ 128/NQ-CP của Chính phủ về việc Ban hành Quy định tạm thời
"Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", và dựa vào
Hướng dẫn phân loại và phạm vi đánh giá cấp độ dịch do Bộ Y tế ban hành, hàng loạt
các tỉnh công bố là tỉnh vùng xanh (cấp độ 1 - nguy cơ thấp - bình thường mới) gồm:
Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Giang,
Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Yên …
Với cấp độ này các địa phương thực hiện: không giới hạn số lượng người với
các hoạt động tập trung đông người trong nhà; vận tải hành khách công cộng và vận
tải liên tỉnh được lưu thông; các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn, các
điểm du lịch, tham quan, nghỉ dưỡng được phép mở cửa; các cơ sở tôn giáo, tín
ngưỡng, thờ tự được hoạt động; biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao được
tổ chức… Mời xem tại đây.
- Nhiều địa phương đón học sinh trở lại trường từ hôm nay
Dịch bệnh COVID-19 tại nhiều địa phương cơ bản được kiểm soát, hôm nay,
một số tỉnh, thành trên cả nước đón học sinh trở lại trường, có địa phương đang chuẩn
bị điều kiện sẵn sàng để học sinh đi học trực tiếp vào đầu tháng 11. Mời xem tại đây.
- Hơn một nửa số bệnh nhân COVID-19 bị tình trạng 'COVID kéo dài'
Theo kết quả một nghiên cứu mới đây đăng trên Tạp chí AMA Network Open,
các triệu chứng dai dẳng sau mắc COVID-19, còn được gọi là tình trạng "COVID kéo
dài", ảnh hưởng đến hơn 1/2 số người sống sót sau mắc COVID-19, và các hệ thống
chăm sóc sức khỏe cần chuẩn bị kế hoạch để điều trị những bệnh nhân này. Mời xem
tại đây.
- TỌA ĐÀM: - Hướng tới bình thường mới” “Nghị quyết 128
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ tổ chức Tọa đàm “Nghị quyết 128 Hướng tới bình thường mới” với sự tham dự của các vị khách mời là lãnh đạo các bộ,
ngành, địa phương, các chuyên gia để phân tích, bình luận, làm rõ hơn các thông tin,
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nội dung cụ thể liên quan đến Nghị quyết này. Cuộc tọa đàm sẽ diễn ra vào 9h sáng
Thứ hai, ngày 18/10. Mời xem tại đây.
- 47 học sinh mắc và nghi mắc COVID-19, Phú Thọ cho học sinh ở Việt Trì
và Lâm Thao nghỉ học
Tỉnh Phú Thọ tạm thời cho học sinh ở thành phố Việt Trì và huyện Lâm Thao
nghỉ học 1 tuần, sau khi phát hiện 2 học sinh mắc COVID-19 và 45 học sinh Trường
THCS Chu Hóa test nhanh cho kết quả dương tính. Mời xem tại đây.
- Việt Nam sẽ sử dụng loại vaccine COVID-19 nào để tiêm cho trẻ em?
Trong các loại vaccine COVID-19 đang được tiêm hiện nay, chỉ có vaccine
Pfizer đã được phê duyệt để tiêm cho các đối tượng từ 12 đến 17 tuổi. Nhiều nước
hiện đang chỉ dùng vaccine COVID-19 của Pfizer cho trẻ em.
Theo Bộ Y tế, trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục mua, nhập khẩu và tiếp
nhận các loại vaccine có công nghệ sản xuất khác nhau (vaccine mRNA, vaccine bất
hoạt...). Một số loại vaccine phòng COVID-19 theo hướng dẫn của nhà sản xuất đã có
chỉ định tiêm cho trẻ em. Các kết quả nghiên cứu của nhà sản xuất cũng cho thấy
vaccine có hiệu quả phòng bệnh tương tự như ở người lớn và người cao tuổi. 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 nhiều phản ánh, thắc
mắc của người dân, trong đó người dân mong muồn được tiêm vắc xin ngừa Covid19; nhiều trường hợp đến thời gian tiêm mũi 2 nhưng chưa được tiêm, nhất là vắc xin
Moderna; người dân thắc mắc quy định về thủ tục, cách ly y tế khi di chuyển từ các
tỉnh, thành khác về Đồng Tháp.
Một số phản ánh nổi bật:
- Nguyễn Diễm Nhung: Gia đình, người thân tôi đang sinh sống ở khóm6,p.6
Tp. Cao Lãnh. Không được nhận gói hỗ trợ nào trong thời gian giãn cách, cho dù là
cọng rau hay hạt gạo. Vậy cho tôi hỏi bao giờ thì được tiêm vaccin để được đi làm
nuôi gia đình. Mong nhận được phản hồi. Xin cảm ơn.
- Thanh: Nhờ cấp trên hổ trợ hộ buôn bán Bà Đỗ Thanh Ngọc, 1953 tại chợ Cái
Tàu Hạ nghỉ bán từ đầu mùa dịch 2021 đã làm đơn xin hỗ trợ tiền đến giờ vẫn chưa
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có tiền, hỏi nhân viên thị trấn thì bảo chưa có. Mong cấp có thẩm quyền xem xét hô
trợ cho người dân. Cám ơn.
- Nguyễn Nguyễn: Vợ tôi ở tổ 32 khóm 4 phường 6 tp cao lãnh dt , đăng kí hơn
2 tháng rồi mà vẫn chưa dc tiêm 1 mũi nào , vầy mà có người đã tiêm đủ 2 mũi ..
không có sự công bằng gì hết . chán ngáng
- Đạt Quang Lê: Xin cho hỏi tôi là người địa phương khác đang sinh sống và
làm việc, tại xa hòa tân huyện Châu Thành có tạm trú tam vắng bị ảnh hưởng bởi dịch
COVID, mà khi hỏi đến gói hỗ trợ cho người lao động tự do thì được ubnd xã Hòa
Tân trả lời là (không có hỗ khẩu tại địa phương thì không được giải quyết phải chờ
chỉ đạo của cấp trên mới được giải quyết) vậy xin hỏi đến bao giờ mới có chi đạo
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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
NGUYỆT ÁNH

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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