Kết nối vươn xa
ĐIỂM TIN COVID-19
NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2021
---------------------------1. Tình hình Covid-19 trong tỉnh
Theo báo cáo nhanh của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền, từ 18 giờ ngày 18/10
đến 06 giờ ngày 19/10, ghi nhận 40 ca mắc mới.
Cụ thể: 18 ca về từ vùng dịch; 10 ca trong các cơ sở cách ly y tế; 12 ca trong các
khu vực phong tỏa.
Cộng dồn: 9.302 ca.
2. Tình hình Covid-19 trong nƣớc
2.1. Diễn biến dịch
- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 867.221 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
8.807 ca nhiễm).
- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):
ố ca nhiễm mới ghi nhận trong nước à 862 531 ca, trong đ c 790 163 ệnh
nhân đã được công bố khỏi bệnh.
C 02/62 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
(418 692), Bình Dương (225 853), Đồng Nai (59.015), Long An (33.806), Tiền Giang
(15.105).
Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19
(Số liệu do Sở Y tế các t nh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý
COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế - cdc. kcb. vn)
1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:
- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 18/10 là 1.136 ca nâng tổng số ca
được điều trị khỏi: 792.980
2. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.543 ca.
3. Số bệnh nhân tử vong:
- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 86 ca.
- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.269 ca, chiếm
tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.
- So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng
lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So
với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ;
Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.
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Tình hình xét nghiệm
- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 107.224 xét nghiệm cho 202 147 ượt người.
- Số ượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 20.938.514 mẫu cho
57 727 568 ượt người.
Tình hình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19
Tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là 63.434.180 liều, trong đ
tiêm 1 mũi à 45 281 937 iều, tiêm mũi 2 à 18 152 243 iều.
2.2.

Chỉ đạo mới

- Không thể ghi hết những gian lao, vất vả, hy sinh của lực lƣợng tuyến đầu
để bảo vệ tính mạng, sức khỏe Nhân dân*
Chiều ngày 18/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Ch đạo
quốc gia phòng chống dịch COVID-19 gặp mặt đại diện lực ượng y tế tuyến đầu tiêu
biểu trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
trân trọng giới thiệu phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc gặp mặt xúc động và
đầy ý nghĩa này Mời xem tại đây.
- Thủ tƣớng yêu cầu lãnh đạo Bộ Y tế trực tiếp thông tin cập nhật về phòng,
chống COVID-19 trên phƣơng tiện truyền thông
Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Ch đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID19 yêu cầu ãnh đạo Bộ Y tế trực tiếp thông báo thông tin cập nhật hằng ngày, hằng
tuần về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên các phương tiện thông tin, truyền
thông để các cấp, các ngành, các địa phương nắm bắt kịp thời, xử lý các vấn đề liên
quan và nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp hiểu rõ, đồng thuận và tích cực tham gia
thực hiện. Mời xem tại đây.
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- Để Nghị quyết 128 không chỉ là trên giấy
Nghị quyết 128/NQ-CP là chủ trương rất đúng đắn, sáng tạo và kịp thời Nhưng
hiểu được Nghị quyết 128 để thực hiện cho đúng, để lập lại trật tự là cả một vấn đề.
Khâu tổ chức vẫn là khâu quyết định sự thành công khi triển khai Nghị quyết. Mời
xem tại đây.
- Khẩn trƣơng tăng năng lực ứng phó dịch bệnh cho y tế cơ sở
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Y tế, Bộ KH&CN khẩn trương xây dựng
kế hoạch nâng cao năng ực hệ thống y tế cơ sở để sẵn sàng ứng phó các tình huống
dịch bệnh trong tương ai từ mức độ ình thường đến sự cố y tế công cộng nghiêm
trọng, thậm chí tới mức thảm họa. Mời xem tại đây
3. Tình hình thế giới
Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng
19/10 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu là 241.795.950 ca,
trong đ c 4 918 900 người tử vong.
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, Anh à nước có số ca mắc mới ca nhất thế giới với trên 49 000 trường hợp.
Trong khi, Nga ghi nhận số ca tử vong cao nhất với 998 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 80.000 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch.
Ngày 18/10, thế giới có 112 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới;
91 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì dịch bệnh.
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4. Thông tin báo chí và dƣ luận
4.1. Thông tin trên báo chí
- 13 tỉnh, thành đạt tiêu chí 'vùng xanh'
13 t nh, thành công bố đạt cấp 1 về dịch bệnh ( ình thường mới); 9 t nh cấp 2
(nguy cơ trung ình), tính đến chiều 18/10. Mời xem tại đây
- Tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ: “Lợi ích là rõ ràng, nhƣng cẩn trọng vừa
làm vừa đánh giá"
T Bùi Lê Minh: "Để cẩn trọng, trong khi vẫn phải tập trung tiêm cho người lớn
thì ch nên tiêm vaccine Covid-19 cho nhóm 15-17 tuổi có bệnh nền và tiêm thử
nghiệm các loại vaccine với số ượng giới hạn để vừa làm vừa đánh giá" Mời xem tại
đây Mời xem tại đây.
- Đồng Tháp: Giữ các chốt kiểm soát Covid-19 vòng ngoài để quản lý ngƣời
vào tỉnh
Để thích ứng linh hoạt an toàn và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, trong cuộc
họp vào sáng 18.10, Ban ch đạo phòng, chống dịch Covid-19 t nh Đồng Tháp thống
nhất phân loại, đánh giá t nh đang ở cấp độ 2 của dịch Covid-19, là t nh c nguy cơ
trung ình (tương ứng với màu vàng) Để quản ý người từ địa phương khác vào t nh,
các sở, ngành đề nghị t nh cần giữ lại các chốt kiểm soát với các t nh giáp ranh. Mời
xem tại đây.
- Số ca F0 tăng nhanh, Cà Mau lo thiếu nguồn lực
Từ ngày 1/10 đến nay, số người từ các vùng có dịch trở về Cà Mau tăng cao ố
ca F0 phát hiện trong cộng đồng cũng gia tăng, trung ình tăng khoảng 50 F0/ngày.
Mời xem tại đây.
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4.2.

Bình luận nổi bật trên Facebook Cổng Thông tin Đồng Tháp.

Độc giả rất quan tâm về việc tiêm vắc xin, bởi hiện nay vẫn còn nhiều người chưa
được tiêm mũi 1, nhiều người chờ tiêm trả mũi 2 (do đã quá thời hạn tiêm theo
khuyến cáo).
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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
TĂNG 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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