Kết nối vươn xa
ĐIỂM TIN COVID-19
NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2021
---------------------------1. Tình hình Covid-19 trong tỉnh
Từ 18 giờ ngày 20/10/2021 đến 06 giờ ngày 21/10/2021: ghi nhận 22 ca mắc
mới, cụ thể:
- Về từ vùng dịch: 18 ca (Bình Dương: 10 ca; Đồng Nai: 02 ca; TP. Hồ Chí
Minh: 01 ca; Long An: 02 ca; Tây Ninh: 03 ca)
- 03 ca trong các cơ sở cách ly y tế.
- 01 ca trong cơ sở điều trị.
Cộng dồn: 9.373 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 873.901 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
8.875 ca nhiễm).
- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):
ố ca nhiễm mới ghi nhận trong nước à 869 193 ca, trong đ c 793 766 ệnh
nhân đã được công bố khỏi bệnh.
C 02/63 t nh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm
mới trong nước: Bắc Kạn, Hòa Bình.
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+ Có 16 t nh, 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 ơn, ơn La, Yên
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 ũy cao trong đợt dịch này: TP HCM
(420 946), Bình Dương (226 845), Đồng Nai (59.691), Long An (33.929), Tiền Giang
(15.249).
2.2 Chỉ đạo mới
- Thủ tướng Chính phủ: Phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ thường
xuyên, lâu dài
Kỳ họp thứ 2 – Quốc hội khóa XV, sáng 20/10 Thủ tướng Chính phủ Phạm
Minh Chính trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Về quan điểm, ch đạo điều hành của Chính phủ trong năm 2022 nêu rõ, đặt sức
khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết; từng ước thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Phòng, chống dịch là nhiệm vụ thường
xuyên, lâu dài; tiêm chủng, xét nghiệm, cách y, điều trị à đặc biệt quan trọng; đề cao
ý thức, trách nhiệm, tính tự chủ của người dân, doanh nghiệp trong phòng, chống
dịch. Mời xem tại đây.
- Tăng cường quản lý mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch
COVID-19
Văn phòng Chính phủ vừa an hành Công điện số 7668/CĐ-VPCP ngày
20/10/2021 gửi các đồng chí bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang ộ, cơ quan thuộc
Chính phủ; các đồng chí í thư t nh ủy, thành ủy, trưởng ban ch đạo phòng, chống
dịch COVID-19; Chủ tịch UBND t nh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng
cường quản lý mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế, nâng cao hiệu quả công tác phòng,
chống dịch COVID-19. Mời xem tại đây.
- Cử tri và nhân dân đánh giá cao các quyết định kịp thời trong ‘cuộc
chiến’ chống COVID-19
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Do đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, cử tri và nhân
dân ghi nhận và đánh giá cao các quyết định đúng đắn, kịp thời vào thời khắc cam go,
khốc liệt của cuộc chiến chống dịch COVID-19.
Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội kh a XV, Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Uỷ an Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày báo cáo tổng
hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới Quốc hội. Mời xem tại đây
3. Tình hình Covid-19 trên thế giới
Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ
sáng 21/10 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu là 242.738.214
ca, trong đ c 4 936 304 người tử vong.
Dịch bệnh đang n ng trở lại ở châu Âu khi số ca mắc mới tăng mạnh ở nhiều
nước châu lục này.
Ch còn vài nước tình hình vẫn đáng ngại với sự bùng phát của biến chủng virus
Delta. Trong số này, Mỹ, Anh, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ số ca mắc mới vẫn cao. Trong 1
ngày qua, Mỹ à nước có số ca mắc mới cao nhất thế giới với trên 58 000 trường hợp.
Trong khi, số ca tử vong ở Mỹ cũng cao nhất với trên 1.500 ca.
Các nước cũng ghi nhận trên 219 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang
điều trị tích cực là trên 17 triệu ca và trên 77.000 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch.
Ngày 20/10, thế giới có 118 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới;
98 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì dịch bệnh.
4. Thông tin báo chí và dư luận
4.1 Thông tin trên báo chí
- Tỉnh Tiền Giang vẫn làm khó doanh nghiệp như chưa hề có Nghị quyết
128/NQ-CP
Cộng đồng 19 doanh nghiệp FDI trong các khu, cụm công nghiệp t nh Tiền
Giang (đang sử dụng 69 730 ao động) vừa gửi thư cầu cứu Thủ tướng Chính phủ,
Trưởng Ban Ch đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19.
Hiện đa số các doanh nghiệp trên địa bàn t nh Tiền Giang đã ngừng sản xuất từ
ngày 15/7 đến nay vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trong khoảng thời gian
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này, các doanh nghiệp và người ao động n i chung đã và đang phải đối mặt với
những thách thức chưa từng có. Mời xem tại đây.
- Hà Nội sẵn sàng tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ dưới 18 tuổi
Hà Nội tiếp tục thực hiện kế hoạch tiêm vaccine ưu tiên tiêm vaccine mũi 2 cho
người trên 50 tuổi, phụ nữ có thai, công nhân các khu công nghiệp, chế xuất, lực
ượng giao hàng, vận chuyển, giáo viên, người làm việc tại các khu vực nguy cơ ây
nhiễm cao như trung tâm thương mại, siêu thị… tiến tới tiêm vaccine phòng COVID19 cho trẻ em dưới 18 tuổi khi c vaccine và hướng dẫn của Bộ Y tế. Mời xem tại
đây.
- Anh phát hiện đột biến mới của biến thể Delta
Theo một thông báo của Cơ quan An ninh Y tế Anh, một dòng phụ của biến thể
Delta mới được phát hiện đang ây an ở quốc gia này. Biến thể mới phát hiện được
cho à đột biến của biến thể Delta, "Một dòng phụ của biến thể Delta mới được phát
hiện à AY 4 2 đang ây an ở Anh", thông báo nêu rõ. Mời xem tại đây.
- Vaccine COVID-19 dạng hít của Trung Quốc tăng kháng thể gấp 300 lần
Trung Quốc phát triển loại vaccine COVID-19 hạng hít đầu tiên có mức độ
kháng thể trung hòa tăng gấp 250-300 lần sau khi tiêm hai mũi vaccine ất hoạt.
Theo TPO, mới đây trên tài khoản WeChat của Công ty CanSinoBIO thông báo,
theo nghiên cứu lâm sàng mới nhất, vaccine COVID-19 có tên Convidecia (được phát
triển dựa trên công nghệ vector adenovirus type-5-Ad5-nCoV) dạng hít khí dung đầu
tiên của Trung Quốc cho thấy mức độ kháng thể trung hòa tăng gấp 250-300 lần sau
khi tiêm hai mũi vaccine ất hoạt. Loại vaccine này được chứng minh là an toàn và có
khả năng sinh miễn dịch cao hơn đáng kể so với việc tiêm vaccine bất hoạt cho liều
tăng cường. Mời xem tại đây.
- Tăng tần suất máy bay, tàu hỏa, nới lỏng điều kiện phòng dịch với hành
khách
Từ ngày 21-10, máy bay, tàu hỏa được tăng tần suất khai thác. Hành khách đi
máy bay, tàu hỏa từ nơi c dịch cấp độ 4 chưa tiêm vắc xin ch cần có xét nghiệm âm
tính với SARS-CoV-2.
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Đ à những quy định đáng chú ý trong 2 quyết định do Bộ trưởng Bộ Giao
thông vận tải ban hành tối 20-10, quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường
bay nội địa chở khách thường lệ, vận tải đường sắt đảm bảo thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 Các quy định trên được tiếp thu ý kiến qua
quá trình thí điểm và dựa trên nghị quyết 128 của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế.
Mời xem tại đây.
4.2 Một số bình luận nổi bật trên Fanpage Cổng Thông tin Đồng Tháp
Fanpage Cổng Thông tin điện tử liên tục nhận được nhiều thắc mắc của người
dân khi áp dụng quy định về các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch
Covid-19 ở cấp độ 2 (nguy cơ trung ình) theo Kế hoạch số 306/KH-UBND của Uỷ
ban nhân dân t nh trên địa bàn toàn t nh, trong đ tập trung nhiều nhất là việc di
chuyển ngoài t nh vào địa àn Đồng Tháp có bắt buộc cách ly, xét nghiệm.
Người dân bày tỏ phấn khởi khi t nh được phân bổ vắc xin ngưà Covid-19 và
mong muốn sớm được tiêm.
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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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