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Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Tiếp theo Báo cáo nhanh số 427, Bộ Y tế xin báo cáo về diễn biến tình
hình dịch COVID-19 như sau:
I. Cập nhật tình hình dịch bệnh
1. Trên Thế giới (tính đến 17h00 ngày 26/3/2021)
Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu đã vượt mức 126 triệu
ca bệnh, trong đó trên 2,76 triệu người không qua khỏi.
Ngày 24/3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết số ca nhiễm trên thế
giới tiếp tục tăng trong tuần thứ 4 liên tiếp.
Tại châu Âu, Bỉ thông báo sẽ đóng cửa trường học, các cửa hàng bán đồ
không thiết yếu và tiệm cắt tóc trong 4 tuần, bắt đầu từ ngày 27/3 nhằm kiềm
chế làn sóng dịch COVID-19 thứ ba đang gia tăng ở nước này. Na Uy tuyên bố
sẽ áp đặt thêm các biện pháp nghiêm ngặt hơn từ ngày 25/3- 12/4, theo đó, chính
phủ sẽ tạm cấm các nhà hàng và quán bar bán rượu, bia; các phòng tập thể dục
và bể bơi công cộng phải đóng cửa; các gia đình chỉ được phép tiếp tối đa 2
khách. Hà Lan cũng quyết định gia hạn các biện pháp hạn chế để phòng dịch
theo dự kiến sẽ hết hiệu lực vào ngày 30/3 sang ngày 20/4 tới do số ca mắc gia
tăng và thêm nhiều người phải nhập viện.
Campuchia, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp khi tích lũy
đến nay có 1.872 ca mắc và 5 ca tử vong. Trong khi đó, tỉnh Kandal tiếp tục là
điểm nóng về lây nhiễm COVID-19 với tổng số ca mắc ở đây lên đến hơn 245,
tỉnh Kandal là một trong những tỉnh có vị trí quan trọng hàng đầu ở Campuchia
vì là nơi tiếp giáp thủ đô, đồng thời là trục vận tải những hàng hóa thiết yếu ra
vào Phnom Penh. Ngoài ra, tỉnh Kampong Chhnang đã phong tỏa một xã ven
sông và một khu chợ đông đúc nơi có nhiều người gốc Việt sinh sống sau khi
phát hiện tại đây có người dương tính với COVID-19. Tính đến ngày 22/3, đã có
83 người Việt Nam ở Campuchia được xác nhận mắc COVID-19. Ngày 21/3,
Campuchia thông báo đóng cửa tạm thời toàn bộ trường học các cấp, rạp hát,
trung tâm chiếu phim và bảo tàng trên cả nước.
Hiện nay, hơn 500 triệu liều vắc xin đã được sử dụng trên khắp thế giới,
sau chưa đầy 4 tháng kể từ khi triển khai tiêm chủng. Đến nay, vắc xin đã được

tiêm ở 140 nước trên thế giới, trong đó có 39% số liều vắc xin được tiêm ở Mỹ
và châu Âu. Tính trung bình, mỗi ngày có 12 triệu liều vắc-xin được tiêm trên
thế giới.
2. Việt Nam (tính đến 17h00 ngày 26/3/2021)
Tổng số tích lũy trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 của Việt Nam
là 2.586, trong đó có 1.570 ca trong nước.
Từ ngày 25/01/2021 đến nay đã ghi nhận 910 trường hợp mắc, gồm Hải
Dương (726), Quảng Ninh (61), Hồ Chí Minh (36), Hà Nội (34), Gia Lai (27),
Bình Dương (06), Bắc Ninh (05), Hải Phòng (04), Điện Biên (03), Hưng Yên
(03), Hòa Bình (02), Bắc Giang (02), Hà Giang (01).
Trong ngày 26/3, Việt Nam ghi nhận 07 trường hợp mắc mới, đều là các
ca nhập cảnh, cụ thể:
a) Sáng ngày 26/3: ghi nhận 02 trường hợp nhập cảnh trái phép tại TP.
Hồ Chí Minh và Hải Phòng, các trường hợp này nhập cảnh vào Phú Quốc lúc 5
giờ sáng ngày 22/3/2021 trên tàu cá (có khoảng 10 người, 8 nữ, 2 nam), trong
đó:
+ Tại TP. Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, có địa chỉ tại Khu 4 Lê
Lợi, thị trấn Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Ngày 22/3/2021, sau khi vào Phú Quốc,
bệnh nhân đi cùng trường hợp nữ nhập cảnh trái phép, có tiền sử nhiễm COVID19 ở Campuchia (xuất viện ngày 14/3/2021) ra cảng Bãi Vòng bắt tàu từ Phú
Quốc đi Rạch Giá, cùng trên tàu có nhiều người, sau đó bắt taxi đi Thành phố
Hồ Chí Minh. Ngày 25/3/2021 lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện FV Thành phố
Hồ Chí Minh, kết quả bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2; mẫu được
chuyển Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm kết quả
bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân cách ly, điều trị
tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.
+ Tại TP. Hải Phòng: Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, có địa chỉ tại xã Cẩm Sơn,
huyện Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Ngày 22/3/2021, sau khi vào Phú Quốc, vào
lúc 12 giờ 15 phút, bệnh nhân trên đi máy bay số hiệu VJ458 từ sân bay Phú
Quốc đi Hà Nội, sau đó đi xe riêng về Hải Phòng. Ngày 24/3/2021, đến Bệnh
viện Vinmec Hải Phòng làm xét nghiệm SARS-CoV-2. Ngày 25/3/2021, kết quả
xét nghiệm bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân cách
ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2.
b) Chiều ngày 26/3: ghi nhận 05 trường hợp nhập cảnh, trong đó:
- Ghi nhận 01 ca (nữ, 26 tuổi, địa chỉ ở huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải
Phòng) liên quan đến 02 trường hợp nhập cảnh trái phép nêu trên. Ngày
22/3/2021, bệnh nhân nhập cảnh trái phép tại Phú Quốc, sau đó di chuyển từ Phú
Quốc về sân bay Nội Bài và tiếp tục về thành phố Hải Phòng. Kết quả xét
nghiệm khẳng định ngày 26/3/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh
nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông
Anh.
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- Ghi nhận 04 ca nhập cảnh, gồm:
+ Tại tỉnh Quảng Nam: ghi nhận 01 công dân Việt Nam từ Nhật Bản nhập
cảnh sân bay Đà Nẵng ngày 24/3/2021, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tại tỉnh Quảng Nam. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa
khoa Trung ương Quảng Nam.
+ Tại tỉnh Tây Ninh: ghi nhận 01 công dân Việt Nam nhập cảnh Cửa khẩu
Quốc tế Mộc Bài ngày 25/3/2021, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại
tỉnh Tây Ninh. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Tây Ninh.
+ Tại tỉnh Đồng Nai: ghi nhận 01 công dân Việt Nam từ Các tiểu vương
quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày
10/3/2021, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Đồng Nai. Hiện bệnh
nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.
+ Tại tỉnh Bình Dương: ghi nhận 01 công dân Trung Quốc, đây là trường
hợp nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế
Mộc Bài ngày 23/3/2021, sau đó về Bình Dương. Kết quả xét nghiệm ngày
25/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị
tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.
3. Về công tác xét nghiệm từ ngày 27/01/2021:
Tổng số mẫu đã lấy tại 13 tỉnh, thành phố là 1.254.700 mẫu xét nghiệm,
cụ thể:
3.1. Hải Dương lấy mẫu, xét nghiệm 710.294. Kết quả: 726 dương tính,
709.516 âm tính, 0 chờ kết quả, 52 chưa xét nghiệm.
3.2. Hà Nội lấy mẫu, xét nghiệm 91.851, trong đó: 34 dương tính.
3.3. Quảng Ninh lấy mẫu, xét nghiệm 172.457, trong đó: 61 dương tính.
3.4. Hồ Chí Minh lấy mẫu, xét nghiệm 63.459, trong đó: 36 dương tính.
3.5. Gia Lai lấy mẫu, xét nghiệm 53.914, trong đó: 27 dương tính.
3.6. Bắc Ninh lấy mẫu, xét nghiệm 26.105, trong đó: 5 dương tính.
3.7. Hải Phòng lấy mẫu, xét nghiệm 61.874, trong đó: 4 dương tính.
3.8. Hòa Bình lấy mẫu, xét nghiệm 5.850, trong đó: 2 dương tính.
3.9. Bình Dương lấy mẫu, xét nghiệm 2.587, trong đó: 6 dương tính.
3.10. Điện Biên lấy mẫu, xét nghiệm 15.449, trong đó: 3 dương tính.
3.11. Hà Giang lấy mẫu, xét nghiệm 6.405, trong đó: 1 dương tính.
3.12. Bắc Giang lấy mẫu, xét nghiệm 33.723, trong đó: 2 dương tính.
3.13. Hưng Yên lấy mẫu, xét nghiệm 10.732, trong đó: 3 dương tính.
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4. Về công tác điều trị:
Hiện nay 2.265 trường hợp khỏi bệnh, ra viện (90%) và 272 trường hợp
đang điều trị. Hầu hết các bệnh nhân không có biểu hiện lâm sàng (chiếm 90%),
biểu hiện lâm sàng nhẹ chiếm 8,25% và hiện nay còn 5 trường hợp tiên lượng
nặng, nặng và nguy kịch.
II. Tình hình xuất nhập cảnh, cách ly.
1. Xuất nhập cảnh qua biên giới đường bộ
Tình hình nhập xuất cảnh qua biên giới đường bộ, từ 18h00 ngày
24/3/2021 đến 18h00 ngày 25/3/2021:
- Tổng xuất nhập cảnh: 6.648 lượt người (nhập cảnh: 3.461; xuất cảnh:
3.187).
+ Tuyến Việt Nam-Trung Quốc: 4.045 lượt người (nhập cảnh: 2.184; xuất
cảnh: 1.861).
+ Tuyến Việt Nam-Lào: 2.550 người (nhập cảnh: 1.252; xuất cảnh:
1.298).
+ Tuyến Việt Nam-Campuchia: 53 người (nhập cảnh: 25; xuất cảnh: 28).
- Bàn giao cho y tế địa phương cách ly: 590 người trong đó:
+ Số người nhập cảnh qua cửa khẩu 499 người (Việt Nam-Trung Quốc:
439, Việt Nam-Lào: 35, Việt Nam-Campuchia: 25).
+ Số người nhập cảnh trái phép: 90 người (Việt Nam-Trung Quốc: 51;
Việt Nam-Lào: 04, Việt Nam-Campuchia: 35).
+ Số người trao trả: 01 người (Việt Nam-Trung Quốc: 01; Việt Nam-Lào:
0, Việt Nam-Campuchia: 0).
2. Xuất nhập cảnh qua đường hàng không
Tình hình nhập xuất cảnh qua đường không, từ 8h00' ngày 24/3/2021 đến
8h00' ngày 25/3/2021:
- Tổng số người nước ngoài nhập xuất cảnh: 700 lượt người, tăng 281 lượt
so với ngày 24/3/2021, trong đó:
+ Nhập cảnh: 390 lượt người, tăng 211 lượt;
+ Xuất cảnh: 310 lượt người, tăng 170 lượt.
- Tổng số công dân Việt Nam nhập xuất cảnh: 1.442 lượt người, tăng 358
lượt so với ngày 24/3/2021 trong đó:
+ Nhập cảnh: 551 lượt người, tăng 29 lượt;
+ Xuất cảnh: 891 lượt người, tăng 329 lượt.
Một số quốc gia trọng điểm:
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- Số liệu khách Hàn Quốc nhập, xuất cảnh từ 8h00' ngày 24/3 đến 8h00'
ngày 25/3/2021, Tổng số: 269 lượt người, tăng 176 lượt so với ngày 24/3/2021
trong đó:
+ Nhập cảnh: 152 lượt người, tăng 129 lượt;
+ Xuất cảnh: 117 lượt người, tăng 47 lượt.
- Số liệu khách Nhật Bản nhập, xuất cảnh từ 8h00' ngày 24/3 đến 8h00'
ngày 25/3/2020, Tổng số: 130 lượt người, tăng 123 lượt so với ngày 24/3/2021
trong đó:
+ Nhập cảnh: 94 lượt người, tăng 93 lượt;
+ Xuất cảnh: 36 lượt người, tăng 30 lượt.
- Công dân Mỹ nhập, xuất cảnh từ 8h00' ngày 24/3 đến 8h00' ngày
25/3/2021, Tổng số là: 41 lượt người, tăng 34 lượt so với ngày 24/3/2021:
+ Nhập cảnh: 18 lượt người, tăng 17 lượt;
+ Xuất cảnh: 23 lượt người, tăng 17 lượt.
- Công dân các quốc gia khối SCHENGEN nhập, xuất cảnh từ 8h00' ngày
24/3 đến 8h00' ngày 25/3/2021, Tổng số: 24 lượt người, tăng 07 lượt so với ngày
24/3/2021:
+ Nhập cảnh: 13 lượt người, tăng 10 lượt;
+ Xuất cảnh: 11 lượt người, giảm 03 lượt.
3. Tình hình thực hiện cách ly
- Đến nay, trên cả nước hiện đang cách ly 45.163 người, trong đó cách ly
tại cơ sở y tế: 482, tại khu cách ly tập trung: 18.702 và tại nhà/nơi lưu trú:
25.979 người.
- Các cơ sở cách ly do quân đội quản lý hiện đang cách ly 4.881 người tại
55 điểm cách ly, tổng số đã thực hiện cách ly là 189.671 người, trong đó hết
cách ly là 184.790 người.
III. Thông tin các hoạt động mới triển khai
1. Chuẩn bị tài liệu, báo cáo tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc
gia về phòng, chống dịch COVID-19.
2. Bộ Y tế chỉ đạo Ngành Y tế các địa phương khẩn trương tiếp tục mở
rộng điều tra dịch tễ, thực hiện thần tốc truy vết, cách ly y tế các trường hợp
nhập cảnh cùng 2 trường hợp nói trên từ nước ngoài vào Phú Quốc và về các địa
phương.
3. Tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến kết nối đến tất cả các cơ sở khám,
chữa bệnh, các điểm tiêm chủng tại hơn 700 điểm cầu trên toàn quốc.về công tác
tiêm chủng vắc xin COVID-19.
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4. Ngày 26 - 27/3, Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia)
tổ chức Đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch và triển khai tiêm vắc xin
phòng COVID-19 tại Hồ Chí Minh, Tây Ninh.
5. Tiếp tục chỉ đạo các điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 thực hiện
nghiêm theo Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ, Quyết định
số 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tiếp
nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
6. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về
nhập cảnh, giám sát, cách ly y tế, phòng chống COVID-19, đặc biệt là các điều
kiện trước khi nhập cảnh (Giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, giấy khai
bao y tế...), việc đưa đón từ cửa khẩu, các khu vực cách ly y tế đối với người
nhập cảnh (bao gồm khu cách ly trong, ngoài quân đội có thu phí) tuyệt đối
không để lây lan trong khu vực cách ly, lây lan ra cộng đồng. Đảm bảo việc xét
nghiệm đúng số lượng, thời gian, đối tượng.
7. 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 những người không đeo khẩu trang; thông báo
cho người dân những địa điểm nguy cơ để người dân biết, khai báo với cơ quan
y tế để được sàng lọc, xét nghiệm kịp thời; phối hợp với các Bộ, ngành và địa
phương thường xuyên truyền thông khuyến khích nhân dân giám sát, phát hiện
người từ những địa điểm nguy cơ về nơi cư trú trên địa bàn mà không khai báo y
tế hoặc khai báo không đúng sự thật.
Bộ Y tế kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Ban Bí thư (để báo cáo);
- VPTW Đảng, VP TBT, BTGTW, VPQH,
VPCTN, VPCP, UBCVĐXH;
- PTTg Vũ Đức Đam, Trưởng BCĐ (để báo cáo);
- Các thành viên BCĐ;
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Tỉnh Ủy, UBND tỉnh, thành phố;
- BYT: YTDP, KCB, QLD, MT, CNTT, KHTC,
TBCT, TTKT, HTQT, PC, VPB;
- Lưu: VT, DP.

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Long
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