Kết nối vươn xa
ĐIỂM TIN COVID-19
NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2021
---------------------------1. Tình hình Covid-19 trong tỉnh
Từ 18 giờ ngày 19/10/2021 đến 06 giờ ngày 20/10/2021, ghi nhận 08 ca mắc mới,
cụ thể:
- Về từ vùng dịch: 04 ca (An Giang: 01 ca; Bình Dương: 01 ca; Thành phố Hồ Chí
Minh: 02 ca).
- 03 ca trong các cơ sở cách ly y tế.
- 01 ca trong cơ sở điều trị.
Số ca mắc cộng dồn: 9.335 ca.
2. Tình hình Covid-19 trong nước
2.1 Diễn biến dịch
- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 870.255 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 8.838 ca
nhiễm).
- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):
+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 865.558 ca, trong đó có 792.029 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 17 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 Bái, Hà
Giang, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Kon Tum, Hưng Yên, Điện
Biên, Thái Nguyên, Đà Nẵng.
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+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP HCM
(419.599), Bình Dương (226.353), Đồng Nai (59.386), Long An (33.857), Tiền Giang
(15.184).
Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19
(Số liệu do Sở Y tế các tỉnh, 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 19/10 là 1.866 nâng tổng số ca
được điều trị khỏi: 794.846
2. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.522 ca, trong đó:
- Thở ô xy qua mặt nạ: 2.186
- Thở ô xy dòng cao HFNC: 447
- Thở máy không xâm lấn: 359
- Thở máy xâm lấn: 509
- ECMO: 21
3. Số bệnh nhân tử vong:
- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 83 ca.
- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.344 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.
Tình hình xét nghiệm
- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 101.387 xét nghiệm cho 205.160 lượt người.
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- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 21.137.354 mẫu cho
58.153.989 lượt người.
Tình hình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19
Tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là 64.992.488 liều, trong đó
tiêm 1 mũi là 46.493.751 liều, tiêm mũi 2 là 18.498.737 liều.
2.2 Chỉ đạo mới
- Bộ Y tế tiếp nhận Nam 100.000 liều vaccine AstraZeneca và 100.000 bộ kít
xét nghiệm nhanh do Hungary tài trợ
Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế tiếp nhận
100.000 liều vaccine COVID-19 AstraZeneca và 100.000 bộ kít xét nghiệm nhanh từ
ngài Öry Csaba, Đại sứ Hungary tại Việt Nam. Mời xem chi tiết tại đây.
- Bộ GD-ĐT: Cho học sinh đi học trực tiếp ở những nơi kiểm soát được dịch
Căn cứ phân loại đánh giá, xác định cấp độ dịch theo từng địa bàn cấp phường/xã,
cấp quận/huyện, cấp tỉnh/thành để quyết định tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp đối
với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên cho phù hợp với
tình hình kiểm soát dịch bệnh tại từng địa bàn, theo nguyên tắc khu vực nào kiểm soát
được dịch thì cho học sinh trở lại trường; chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo an
toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo quy định. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Tình hình Covid-19 trên thế giới
Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 20/10 (theo giờ Việt
Nam), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 242.262.922 ca mắc COVID-19, trong đó
có 4.927.496 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 379.297 và 6.564 ca tử
vong mới.
Số bệnh nhân bình phục đã đạt 219.585.665 người, 17.749.761 bệnh nhân đang
được điều trị tích cực và 78.134 ca nguy kịch.
Trong 24 giờ qua, Mỹ dẫn đầu thế giới với 54.876 ca nhiễm mới; tiếp theo là Anh
(43.738) và Nga (33.740 ca). Nga liên tiếp đứng đầu về số ca tử vong mới, với 1.015
người chết trong ngày; tiếp theo là Romani (561 ca tử vong); và Ukraine (538 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 45.967.190 người, trong đó có 748.223 ca tử vong. Ấn Độ
ghi nhận tổng cộng 34.108.323 ca nhiễm, bao gồm 452.684 ca tử vong. Trong khi đó,
Brazil xếp thứ ba với 21.664.879 ca bệnh và 603.855 ca tử vong.
4. Thông tin báo chí và dư luận
4.1 Thông tin trên báo chí
- Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Xây dựng và làm mới “thương
hiệu” TPHCM
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho rằng thời gian vừa qua, hình ảnh và
"thương hiệu" TPHCM bị "tổn thương" nhiều, cần làm mới và xây dựng "thương hiệu"
TPHCM. Mời xem chi tiết tại đây.
- Người vào TP.HCM vẫn đòi giấy xét nghiệm âm tính: Mâu thuẫn, vô lý,
'nên bỏ ngay'
Các chuyên gia dịch tễ cho rằng việc các phương tiện từ các tỉnh thành như Đồng
Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận… vào TP.HCM vẫn bị lực lượng chức năng yêu
cầu có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 là điều không cần thiết. Mời xem chi tiết
tại đây.
- 7 tỉnh thành Miền Tây gỡ khó về giao thông, liên kết phục hồi kinh tế
7 tỉnh, thành miền Tây gồm Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang,
An Giang, Kiên Giang đã cùng ngồi lại tìm hướng thống nhất về giao thông đi lại, liên
kết tháo gỡ khó khăn, phục hồi kinh tế. Mời xem chi tiết tại đây.
- Cùng một tỉnh mà chỗ cho ở nhà theo dõi sức khỏe, nơi buộc cách ly tập
trung
Tỉnh Phú Yên hướng dẫn khách đi máy bay về tỉnh đã tiêm đủ liều vắc xin COVID19 thì chỉ phải theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày, nhưng Trung tâm Y tế huyện Sông
Hinh yêu cầu phải cách ly tập trung 14 ngày. Mời xem chi tiết tại đây.
- Cục Hàng không đề xuất: Chưa tiêm vắc xin vẫn được đi máy bay nếu xét
nghiệm âm tính
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Hành khách đi máy bay từ địa bàn có dịch cấp độ 4 chỉ cần xét nghiệm âm tính
với COVID-19, không buộc phải tiêm đủ liều vắc xin COVID-19. Đó là đề xuất của
Cục Hàng không Việt Nam trong dự thảo quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các
đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch COVID-19 vừa trình Bộ Giao thông vận tải ngày 18-10. Mời xem chi tiết
tại đây.
- Angela Phương Trinh bị phạt 7,5 triệu đồng vì loan tin chữa COVID-19
bằng... giun đất
Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM đã xử phạt diễn viên Angela Phương Trinh
số tiền 7,5 triệu đồng vì hành vi cung cấp thông tin sai sự thật việc chữa trị COVID-19
bằng giun đất. Mời xem chi tiết tại đây.
4.2 Một số bình luận nổi bật trên Fanpage Cổng Thông tin Đồng Tháp
Trên Fanpage, độc giả gửi nhiều bình luận, trong đó đặc biệt quan tâm đến vấn đề
tiêm vắc xin phòng Covid-19 và việc di chuyển liên tỉnh.
- Nguyễn Yến: Cho em hỏi đăng ký vắc xin lâu rồi mà chưa thấy được chích vậy
ạ?
- Kiêu Thi Nguyễn: Tiêm vaccine Astrazeneca ngày 24/7 đến nay đã quá thời
gian tiêm mũi 2 sau không thấy phân bổ thêm vaccine để tiêm mũi 2.
- Tâm Xi BO: Em đang cần tiêm mũi 2 để đi làm, em thất nghiệp 4 tháng nay rồi.
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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
LÊ THỊ NHƯ Ý

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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