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BÁO CÁO
Tình hình dịch Covid-19 và kết quả các biện pháp triển khai
về công tác phòng, chống dịch
(tính đến 17h00 ngày 19/6/2021)

Bộ Y tế (Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Quốc gia) báo cáo tình
hình dịch Covid-19 và kết quả các biện pháp về công tác phòng, chống dịch tính
đến 17h00 ngày 19/6/2021 như sau:
I. Tình hình dịch bệnh
1. Trên thế giới
Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay là hơn 178,6 triệu ca, trong đó trên
3,86 triệu ca tử vong, hơn 163 triệu trường hợp hồi phục. Từ ngày 20/5 đến 7/6,
tổng số ca mắc ở Anh đã tăng khoảng 50%. hiện nay kế hoạch gỡ toàn bộ biện
pháp hạn chế ngăn Covid-19 tại nước này đang bị trì hoãn thêm 4 tuần do sự lây
lan nhanh chóng của biến chủng Delta.
Tại Liên bang Nga, ghi nhận 17.262 ca mắc mới trong ngày 18/6, cao
nhất kể từ ngày 1/2, riêng Thủ đô Moscow là 9.056 ca, cao nhất kể từ đầu đại
dịch. Phần lớn các ca bệnh nhiễm biến thể mới của SARS-CoV-2, chỉ trong vài
ngày qua, số lượng ca mắc mới đã tăng từ 3.000 lên 7.000 người mỗi ngày.
Khu vực Đông Nam Á, trong ngày qua, Indonesia ghi nhận thêm 12.990
ca mắc, cao nhất châu Á và cũng là số mắc mới cao nhất kể từ tháng 2, nâng
tổng số ca mắc trên toàn quốc lên gần 2 triệu người, đến nay nước này có 54.043
trường hợp tử vong tính đến sáng ngày 19/6, tăng 290 trường hợp so với một
ngày trước đó. Tại Campuchia, ngày 19/6 ghi nhận 20 ca tử vong, mức tăng cao
nhất trong 1 ngày, dịch bệnh ở nước này diễn biến phức tạp khi phát hiện 7 ca
nhiễm biến chủng Delta (Ấn Độ).
2. Tại Việt Nam
Tổng số tích lũy ca mắc Covid-19 cả nước từ đầu dịch đến 17h00 ngày
19/6/2021 là 12.900 trường hợp, trong đó có 11.213 trường hợp ghi nhận trong
nước và 64 trường hợp tử vong, cụ thể:
2.1. Từ khi có dịch đến ngày 26/4/2021
Tổng số có 2.852 ca, trong đó:
- Số mắc trong nước: 1.570; số mắc nhập cảnh: 1.282
- Số ca đã khỏi, ra viện: 2.782
- Số ca đang điều trị: 35
- Số ca tử vong: 35
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2.2. Từ ngày 27/4/2021 đến 17h00 ngày 19/6/2021
Tổng số có 10.048 ca, trong đó:
- Số mắc trong nước: 9.643; số mắc nhập cảnh: 405
- Số ca đã khỏi, ra viện: 2.667
- Số ca đang điều trị: 7.352
- Số ca tử vong: 29
Từ 17h00 ngày 18/6 đến 17h00 ngày 19/6/2021, ghi nhận 308 ca mắc mới
trong đó có 293 ca trong nước, hầu hết là các trường hợp tiếp xúc gần (F1) đã
được cách ly hoặc trong khu vực phong tỏa (tại TP. Hồ Chí Minh: 135, Bắc
Giang: 49, Bắc Ninh: 36, Bình Dương: 30, Nghệ An: 16, Đà Nẵng: 6, Long An:
6, Tiền Giang: 3, Hà Tĩnh: 3, Hòa Bình: 2, Đồng Nai: 2, Lạng Sơn: 2, Hà Nội: 1,
Nam Định: 1, Lào Cai: 1) và 15 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Ninh Bình
(8), Đà Nẵng (2), Hà Nam (1), Quảng Nam (1), An Giang (1), Trà Vinh (1),
Thanh Hóa (1).
Bắc Giang báo cáo bổ sung 178 ca đang được điều trị tại các cơ sở điều trị
trên địa bàn.
Có 41 tỉnh, thành phố ghi nhận (chi tiết tại Phụ lục 1), trong đó:
- 21 địa phương đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới, gồm: Yên
Bái, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên
Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng,
Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Trà Vinh, Thái
Bình.
- 4 địa phương không có lây nhiễm thứ phát, gồm: Hòa Bình, Phú Thọ,
Bắc Kạn, Nam Định.
- 16 địa phương chưa qua 14 ngày với tổng số 9.081 ca mắc. Trong đó, 5
tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao: Bắc Giang, Bắc Ninh, TP. Hồ Chí Minh,
Hà Nội, Lạng Sơn. Các trường hợp mắc mới hầu hết là các trường hợp tiếp xúc
gần (F1) đã được cách ly từ trước hoặc trong khu vực đã phong tỏa.
2.3. Truy vết (từ ngày 27/4/2021 đến ngày 19/6/2021): tổng số trường
hợp F1 ghi nhận tại 41 tỉnh, thành phố là 88.346 và tổng số xét nghiệm: 86.433
trường hợp đã được xét nghiệm.
Tiếp tục thu thập, cập nhật thông tin danh sách hành khách đi trên chuyến
bay QH224 (Hồ Chí Minh - Hà Nội) vào lúc 10h50 ngày 14/06 liên quan tới
bệnh nhân BN11797 tại tỉnh Hòa Bình lên trang http://truyvet.baocaokdyt.com/;
bao gồm thông tin của 180 hành khách trên chuyến bay trên và đã thông báo cho
các đầu mối thông tin tại các Trung tâm kiểm soát bệnh tật liên quan để tiến
hành truy vết kịp thời.
2.4. Xét nghiệm, tiêm chủng:
- Tính đến ngày 18/6/2021, cả nước đã triển khai tiêm chủng đợt 3 được
1.203.239 liều/1.681.800 liều vắc xin phân bổ (72%), trong đó:
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+ 62/63 tỉnh, thành phố đã triển khai tiêm chủng đợt 3, còn tỉnh Nghệ An
chưa triển khai do Uỷ ban nhân dân tỉnh chưa phê duyệt kế hoạch tiêm. Tỉnh
Bắc Ninh và Bắc Giang được được điều chuyển thêm vắc xin để tiêm cho công
nhân khu công nghiệp: Bắc Ninh tiêm được 164.451 liều/ 150.000 liều vắc xin
phân bổ, Bắc Giang tiêm được 190.327 liều /160.000 liều vắc xin phân bổ (đã
kết thúc tiêm đợt 3).
+ Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an: Bộ Quốc phòng đã
tiêm được 42.601 liều/89.000 liều vắc xin phân bổ (48%) và Bộ Công an đã tiêm
được 40.119 liều/50.000 liều vắc xin được phân bổ (80%). Số tiêm của Bộ Công
an bao gồm số tự tiêm và số do Trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố
hỗ trợ tiêm).
- Tính đến ngày 18/6/2021, cả nước đã thực hiện xét nghiệm Realtime
RT-PCR được 5.173.783 mẫu cho 8.945.585 lượt người, trong đó từ ngày
29/4/2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm Realtime RT-PCR được 2.445.591
mẫu cho 5.418.646 lượt người. Về việc gộp mẫu bệnh phẩm, từ ngày 16/8/2020
đến nay cả nước đã thực hiện 787.181 mẫu gộp cho 4.382.084 lượt người.
II. Các hoạt động đã triển khai
1. Các hoạt động của Bộ Y tế
- Sáng ngày 19/6/2021, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Bộ
trưởng Y tế cùng các lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh tham dự lễ khởi động chiến
dịch tiêm vắc xin Covid-19 trên địa bàn. Thành phố có khoảng 1.000 điểm tiêm
với sự tham gia của lực lượng y tế trên toàn địa bàn gồm các bệnh viện tuyến
Trung ương, cơ sở y tế của công an, quân đội sẽ được huy động thực hiện.
- Đảm bảo "tiêm mũi vắc xin nào an toàn mũi đấy" là yêu cầu của GS.TS
Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban An toàn tiêm chủng Bộ Y tế
tại buổi tập huấn bảo đảm an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 với trên
700 điểm cầu trên toàn quốc do Bộ Y tế tổ chức vào sáng ngày 19/6/2021.
- Tổ chức đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát tình hình dịch
COVID-19 tại tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An ngày 18 - 20/6/2021.
- Bộ phận thường trực đặc biệt do Lãnh đạo Bộ làm trưởng bộ phận tiếp
tục chỉ đạo, triển khai, hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống
dịch COVID-19 trên địa bàn.
- Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố, Bộ Công an, Bộ
Quốc phòng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 và
yêu cầu 4 Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng
COVID-19, triển khai ngay khi nhận được vắc xin và hoàn thành trước
15/8/2021. Thực hiện phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 5 vắc xin phòng
COVID-19 của AstraZeneca, trong đó: Phân bổ 786.000 liều cho Trung tâm
Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh; 178.280 liều cho 24 đơn vị và 2.040
liều cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế do 9 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
tiếp nhận vắc xin.
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- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh, nhất là lao động tay nghề
cao nhập cảnh nhằm ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài. Tổ chức tốt
việc đưa các nhà đầu tư, chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp cùng thân nhân
và các đối tượng theo thỏa thuận với từng nước, nhập cảnh với mục đích ngoại
giao, công vụ, vào Việt Nam.
- Cập nhật thông tin hàng ngày về tình hình dịch bệnh; tiếp tục truyền
thông thực hiện nghiêm thông điệp 5K, đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, không tụ
tập đông người; xử phạt nghiêm người không đeo khẩu trang theo qui định.
2. Hoạt động của các Bộ, ngành: chi tiết tại Phụ lục 2
3. Hoạt động của địa phương
- TP. Hà Nội: Bệnh viện đa khoa Đức Giang sẽ tiếp nhận người bệnh đến
khám và điều trị trở lại từ 0 giờ ngày 20/6/2021.
- TP. Hồ Chí Minh:
+ Bê ̣nh viê ̣n Đa ̣i ho ̣c Y D ược TP. Hồ Chí Minh sẽ hoạt động trở lại bình
thường, tiế p nhâ ̣n bê ̣nh nhân trở la ̣i từ 0 giờ ngày 21/6/2021.
+ Hai bệnh viện quận 4 và quận 10 tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân từ
ngày 18/6, sau khi ghi nhận ca nhiễm mới đến khám sàng lọc.
+ Từ ngày 26/5 đến hết ngày 17/6/2021, đã lấy 645.198 mẫu xét nghiệm:
Tiếp xúc gần (F1): 12.052 mẫu, trong đó 11.211 mẫu âm tính, 841 mẫu chờ kết
quả. Tiếp xúc với tiếp xúc gần (F2): 65.110 mẫu, trong đó 56.543 âm tính, 8.567
đang chờ kết quả. Tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm: 568.036 mẫu, trong đó
528.851 mẫu âm tính, 39.185 mẫu chờ kết quả.
- Tỉnh Bắc Ninh: Từ ngày 20/6, tỉnh Bắc Ninh cho phép công nhân đang ở
nhà máy xét nghiệm hai lần, nếu âm tính thì được về nhà và ký cam kết đi làm
trên một cung đường. Hiện nay có 877 doanh nghiệp bố trí cho hơn 115.000
công nhân làm việc, ăn, ở tại nhà máy, khu lưu trú tập trung.
- Tỉnh Nghệ An: Thực hiện cách ly xã hội đối với toàn bộ thành phố Vinh
theo Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 19/6/2021.
- Tỉnh Long An: Kết thúc áp dụng Chỉ thị 15 đối với các huyện Đức Hòa,
Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc và thành phố Tân An kể từ ngày 19/6/2021.
- Tỉnh Hà Tĩnh: Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Uỷ ban
nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có văn bản gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Lào về việc tạm
dừng tiếp nhận công dân Việt Nam nhập cảnh về nước qua Cửa khẩu quốc tế
Cầu Treo từ ngày 18/6/2021 đến khi có thông báo mới.
III. Một số hoạt động trọng tâm trong thời gian tới
Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống
dịch, Bộ Y tế xin đề xuất các địa phương thực hiện các nội dung sau:
1. Triển khai xét nghiệm ngẫu nhiên tất cả các nơi tập trung đông người,
các nơi, nhóm nguy cơ.
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2. Xây dựng kịch bản chống dịch cụ thể trong doanh nghiệp; giãn cách
công nhân khi tan tầm, trong giờ ăn…Siết chặt công tác phòng, chống dịch tại
các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp trên cả nước ngay cả
những địa phương chưa có dịch, Đối với các tỉnh có dịch phải rà soát an toàn
COVID tại các nhà máy, xí nghiệp, bảo đảm không để đứt gãy sản xuất, cung
ứng tại các nhà máy, xí nghiệp lớn. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
trong quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo an toàn phòng, chống
dịch như: cập nhật thông tin antoancovid.vn, khai báo y tế điện tử, hệ thống
camera giám sát…
3. Tiếp tục bám sát và đôn đốc các đơn vị cung cấp thực hiện bàn giao vắc
xin theo tiến độ đã cam kết; thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ sản xuất
vắc xin cho Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh tiến độ nghiên cứu, sản xuất vắc xin
trong nước.
4. Phát huy vai trò của các tổ Covid cộng đồng, tổ bảo vệ dân phố và tổ
liên gia trong công tác phòng chống dịch.
Bộ Y tế kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia;
- Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Các thành viên BCĐ;
- Các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế: YTDP, KCB, QLD,
MT, KHTC, TTKT;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Xuân Tuyên
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Phụ lục 1: Tổng hợp số mắc trong nước, kết quả truy vết, xét nghiệm từ 27/4/2021
TT

Địa phương,
đơn vị

Số mắc
trong
ngày
18/6
257
76
16
149
0
0

Số mắc
trong
ngày
19/6
290
49
36
135
1
2

Chưa qua 14 ngày:
1
Bắc Giang
2
Bắc Ninh
3
Hồ Chí Minh
4
Hà Nội
5
Lạng Sơn
6
Vĩnh Phúc
7
Hà Tĩnh
3
3
8
Đà Nẵng
0
6
9
Hải Dương
10 Hà Nam
11 Tiền Giang
0
3
12 Bình Dương
12
30
13 Long An
0
6
14 Nghệ An
0
16
15 Đồng Nai
0
2
16 Lào Cai
1
1
BVNĐ TW
BV K
Không có lây nhiễm
thứ phát tại địa
2
3
phương:
1
Hòa Bình
2
2
2
Nam Định
0
1
3
Phú Thọ
4
Bắc Kạn
Đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc
mới:
1
Điện Biên
2
Hưng Yên
3
Thái Bình
4
Thanh Hóa
5
T.T.Huế
6
Đắc Lắc
7
Ninh Bình
8
Thái Nguyên
9
Quảng Trị
10 Quảng Nam
11 Hải Phòng
12 Trà Vinh
13 Tuyên Quang
14 Sơn La
15 Yên Bái
16 Quảng Ngãi
17 Quảng Ninh
18 Đồng Tháp
19 Tây Ninh
20 Gia Lai
21 Bạc Liêu
Tổng cộng

Tăng, giảm
(-) so với
ngày trước

Số mắc
tích lũy

Kết quả truy vết F1

Chưa có
kết quả
XN
759

Số F1

Đã có kết quả
xét nghiệm

3
18
6
16
2
0
0
0

9.283
5.310
1.506
1.481
263
104
92
79
164
51
48
43
74
17
22
3
2
96
106

75.466
26.340
7.542
7.315
4.072
2.804
3.351
2.022
2.640
3.892
1.447
699
3.437
588
8.447
609
261

74.707
26.340
7.542
7.315
4.072
2.804
3.350
1.897
2.640
3.892
1.443
300
3.437
361
8.447
609
258

1

25

1.005

926

79

0
1

11
7
5
2

1.652
1.215
573
432

1.651
943
573
353

1
272

Số ngày

157

11.875

10.800

1.068

20
22
15
24
37
19
27
24
39
41
21
18
33
32
63
44
42
18
21
21
21

58
37
21
5
5
4
4
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9.643

2.221
1.060
562
505
615
123
168
588
111
666
593
86
155
120
823
337
1.606
65
1.108
44
319
88.346

2.221
560
529
396
615
95
168
361
111
655
593
82
155
120
823
181
1.606
65
1.108
44
312
86.433

33
-27
20
-14
1
2
0
6

1
125

4
399
227

3

79

500
33
109
28
227
11
4

156

1.906

6

Phụ lục 2: Công tác liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19
của một số Bộ
I. Bộ Quốc phòng (cập nhật đến ngày 18/6/2021)
a) Các cơ sở cách ly do quân đội quản lý hiện đang cách ly 10.287 người tại 87
điểm cách ly, tổng số đã thực hiện cách ly là 236.614 người, trong đó hết cách ly là
226.327 người.
b) Tình hình nhập xuất cảnh qua biên giới đường bộ từ 18h00 ngày

17/6/2021 đến 18h00 ngày 18/6/2021:

- Tổng xuất nhập cảnh: 6.749 lượt người (nhập cảnh: 3.270, xuất cảnh:
3.479).
+ Tuyến VN-TQ: 4.017 lượt người (nhập cảnh: 1.938, xuất cảnh: 2.079).
+ Tuyến VN-Lào: 2.654 lượt người (nhập cảnh: 1.311, xuất cảnh: 1.343).
+ Tuyến VN-CPC: 78 lượt người (nhập cảnh: 21, xuất cảnh: 57).
- Bàn giao cho y tế địa phương cách ly: 219 người trong đó:
+ Số người nhập cảnh qua cửa khẩu 64 người (VN-TQ: 09, VN-Lào: 34,
VN-CPC: 21).
+ Số người nhập cảnh trái phép: 78 người (VN-TQ: 26; VN-Lào: 0, VNCPC: 52).
+ Số người trao trả: 77 người (VN-TQ: 77; VN-Lào: 0, VN-CPC: 0).
II. Bộ Công an (cập nhật đến ngày 19/6/2021)

1. Tình hình nhập xuất cảnh qua đường hàng không từ 8h00 ngày
18/6/2021 đến 8h00' ngày 19/6/2021:
- Tổng số người nước ngoài nhập xuất cảnh: 735 lượt người, giảm 518
lượt so với ngày 18/6/2021, trong đó: Nc: 182 lượt người; Xc: 553 lượt người.
- Tổng số công dân Việt Nam nhập xuất cảnh: 1.186 lượt người, giảm 67
lượt so với ngày 18/6/2021 trong đó: Nc: 332 lượt người; Xc: 854 lượt người.
2. Triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong lực lượng
Công an nhân dân:
- Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đại biểu, khách mời, CBCS,
cán bộ tham gia phục vụ Hội nghị Tổng kết Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân
cư và Dự án căn cước công dân. Chuẩn bị các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
phục vụ Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Bộ Công an.
- Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát CBCS có yếu tố dịch tễ và
thực hiện cách ly theo quy định. Tiếp tục quán triệt CBCS thực hiện nghiêm biện
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pháp 5K và vắc xin để phòng, chống dịch; trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá
nhân cho CBCS khi thực hiện nhiệm vụ; định kỳ vệ sinh, khử khuẩn trụ sở cơ
quan, nơi ăn ở tập trung của CBCS. Đảm bảo các điều kiện hậu cần cho CBCS
tham gia thực hiện nhiệm vụ tại tuyến đầu chống dịch. Tiếp tục triển khai tiêm
chủng vắc xin phòng COVID-19 cho CBCS theo kế hoạch.
- Yêu cầu khai báo y tế và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch đối
với người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính và liên hệ công tác.
3. Triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 theo chức
năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an.
- Bệnh viện 19/8, Bệnh viện Y học cổ truyền tiếp tục tham gia Bệnh viện
Dã chiến số 2 tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang. Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ
động, Học viện Cảnh sát nhân dân tiếp tục tăng cường, hỗ trợ công tác phòng,
chống dịch tại tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh. Trường Đại học An ninh, Đại học Cảnh
sát tiếp tục tục tăng cường, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại Công an TP Hồ
Chí Minh.
- Công an các tỉnh/thành phố tiếp tục thần tốc thực hiện truy vết các
trường hợp có liên quan các ca bệnh mắc mới trong cộng đồng. Lực lượng Công
an cấp xã phối hợp với các “Tổ COVID dựa vào cộng đồng” trên địa bàn thực
hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát các trường hợp F2 cách ly tại gia đình; phát
hiện người có biểu hiện ho, sốt trong cộng đồng; quản lý cư trú người từ địa
phương khác đến, đặc biệt là người về từ vùng dịch để có biện pháp quản lý.
- Tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý chặt chẽ hoạt động
của người nước ngoài, công dân nhập cảnh trở về cách ly tại các khách sạn trên
địa bàn.
- Tham mưu với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh địa phương thành lập
và duy trì các chốt kiểm soát dịch bệnh liên ngành, đảm bảo an ninh trật tự tại các
chốt, điểm cách ly, cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến trên địa bàn.
- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trên địa bàn tuyên truyền, kiểm
tra, hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là tại các cơ
quan, doanh nghiệp, các cơ sở đầu tư kinh doanh thuộc diện phải tạm ngừng hoạt
động về phòng, chống dịch. Chủ động kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện
về ANTT như: Quán Karaoke, các cơ sở lưu trú..., phát hiện và xử lý nghiêm các
hành vi vi phạm và tội phạm liên quan tới công tác phòng, chống dịch.
- Kết quả một số đơn vị nổi bật:
+ Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp rà soát 2.050 trường hợp trở về từ
vùng dịch phức tạp để phối hợp với y tế lấy mẫu, xét nghiệm theo quy định.
Tiếp tục duy trì 08 chốt chặn tại các địa bàn có dịch, đảm bảo an ninh trật tự tại
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03 cơ sở cách ly tập trung, xử lý 06 trường hợp đưa tin sai sự thật về tình hình
dịch, xử lý 420 cá nhân và 14 cơ sở kinh doanh vi phạm các quy định về phòng,
chống dịch. Tổng hợp kết quả khai báo y tế điện tử trên trang Zalo Công an tỉnh,
đã thu được 16.875 thông tin nghi tiếp xúc với các trường hợp F0, F1, F2. Tiếp
tục điều tra vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” tại
thôn Quan Nhân, xã Đao Lý, huyện Lý Nhân theo Điều 240 BLHS. Tham mưu
triển khai mô hình “Tự quản, tự phòng, chống dịch COVID-19” tại Công ty
TNHH hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam, KCN Đồng Văn.
+ Công an tỉnh Hải Dương phối hợp truy vết 3.602 trường hợp F1, 23.952
trường hợp F2; bố trí CBCS tham gia 14 chốt kiểm soát dịch bệnh tại các vùng
cách ly, khu cách ly tập trung; 326 CBCS tham gia 22 chốt kiểm soát người,
phương tiện ra vào địa bàn tỉnh. Từ ngày 30/4 đã phát hiện và xử phạt 2.896
trường hợp vi phạm các quy định về phòng dịch. Tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người P.Hải Tân, TP Hải
Dương.
- Bộ Công an tiếp tục truyền thông về tình hình dịch COVID-19 trên hệ
thống Báo, Đài, Tạp chí, Truyền hình Công an nhân dân.
4. Thu dung, cách ly, theo dõi các trường hợp từ vùng có dịch về Việt Nam:
Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội: đã thu dung 1.055 trường hợp, đã
cho ra viện 1.032 trường hợp, lưu giữ 02 trường hợp hết thời gian cách ly chờ xuất
cảnh về nước, hiện còn theo dõi 21 trường hợp (Việt Nam: 09 trường hợp, Trung
Quốc: 3 trường hợp, Hàn Quốc: 2 trường hợp, Nhật Bản: 07 trường hợp).
III. Thông tấn xã Việt Nam (cập nhật đến ngày 18/6/2021)

Ngày 19/6, TTXVN đăng phát, cung cấp cho các cơ quan báo chí, thông
tin trực tiếp đến công chúng 86 tin/bài tiếng Việt; 172 ảnh trong nước và quốc
tế; khoảng 45 tin/bài bằng các ngữ Anh, Pháp, Trung, Tây Ban Nha, Nga; Trung
tâm Truyền hình Thông tấn sản xuất và phát sóng tin, phóng sự về diễn biến
dịch bệnh, công tác phòng, chống COVID-19 ở trong nước và các vấn đề liên
quan, cập nhật diễn biến dịch bệnh trên thế giới; Trung tâm Thông tin Tư liệu và
Đồ họa TTXVN đăng phát đồ họa công tác phòng, chống dịch COVID-19.
TTXVN cập nhật thông tin về Chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, Ban Chỉ
đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 về công tác phòng, chống dịch
tại các điểm nóng Thành phố Hồ Chí Minh và Bắc Giang; Phản ánh ý kiến của
Bộ Y tế về chiến dịch tiêm chủng vaccine đại trà cho người dân; phân bổ
vaccine đợt 5 và tình hình triển khai tiêm vaccine diện rộng tại Thành phố Hồ
Chí Minh; Cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh tại các địa phương và hoạt
động của các địa phương trong khoanh vùng, cách ly các địa điểm liên quan đến
bệnh nhân mới mắc COVID-19; Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân
thành tích xuất sắc trong tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch
COVID-19; Phản ánh nỗ lực của các địa phương trong công tác giám sát, kiểm
soát chặt chẽ tình hình dịch COVID-19; Thông tin về các hoạt động hỗ trợ Quỹ
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vaccine phòng COVID-19...; tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và
những nỗ lực của các nước nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, nới lỏng/gia hạn
giãn cách xã hội, công tác tiêm chủng vaccine…
TTXVN đã lập các chuyên trang thông tin về dịch bệnh COVID -19 tại địa chỉ :
https://ncov.vnanet.vn/ và https://covid19.vnanet.vn; đồng thời phổ biến thông tin trên
các trang mạng xã hội của TTXVN bằng nhiều ngôn ngữ, được Facebook xác thực,
đặc
biệt
là
fanpage
(bản
tiếng
Việt)
tại
địa
chỉ:
www.facebook.com/ThongtanxaVietNam./.
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