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Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19
ngày 28/3/2021
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Tiếp theo Báo cáo nhanh số 429, 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 28/3/2021)
Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu đã vượt mức 127 triệu
ca bệnh, trong đó trên 2,79 triệu người không qua khỏi.
Vấn đề nóng nhất, tranh cãi nhiều tại Hội nghị thượng đỉnh mùa Xuân của
Liên minh châu Âu (EU) xoay quanh câu chuyện vaccine phòng COVID-19.
Làn sóng lây nhiễm thứ ba khiến một số quốc gia như Pháp, Bỉ, Đức phải áp đặt
những biện pháp phong toả mới trước kỳ nghỉ lễ Phục sinh vào tháng 4. Các
quốc gia EU dường như đang cảm thấy khó khăn trong cuộc chiến chống lại
virus SARS-CoV-2 khi mà nguồn cung vaccine không đủ, rồi sự phân chia cũng
không đồng đều giữa các thành viên. Là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của
đại dịch Covid-19, EU đã lên kế hoạch tiêm chủng từ rất sớm. Trong năm 2020,
liên minh đặt hàng 2 tỷ liều vaccine ngừa Covid-19 từ 6 nhà sản xuất và con số
này hiện tiếp tục tăng lên gần 3 tỷ liều cho tổng dân số của EU là 450 triệu
người. Tuy nhiên, hiện tại, sau hơn 3 tháng triển khai chiến dịch tiêm chủng, các
nước EU đang có dấu hiệu rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung vaccine, chủ
yếu do tiến độ bàn giao chậm trễ của hãng dược phẩm AstraZeneca. Điều này đã
khiến cho các quốc gia hiện đang dựa vào việc tiêm chủng để hy vọng thoát khỏi
cuộc khủng hoảng y tế, rơi vào một tình thế tế nhị. Vì thiếu nguồn cung cấp
vaccine nên EU đã buộc phải trì hoãn chương trình tiêm chủng. Cho đến nay, ở
các nước EU, tỷ lệ tiêm chủng mới chỉ đạt 10,4 liều/100 người, trong khi ở Anh
tỷ lệ này là 42,7. Có thể thấy rằng vấn đề xuất khẩu vaccine vẫn đang gây ra
những ý kiến trái chiều trong nội bộ EU. Theo các số liệu do Chủ tịch EC,
Ursula von der Leyen, cung cấp, kể từ đầu tháng 12 năm ngoái, khoảng 62 triệu
liều vaccine đã được sử dụng cho các bệnh nhân ở EU. Điều này diễn ra trong
bối cảnh EU thắt chặt cơ chế cho phép xuất khẩu vaccine và cũng để biện hộ
trước cáo buộc "chủ nghĩa bảo hộ vaccine". Trước sức ép của EU, AstraZeneca
cam kết cung cấp 18 triệu liều trong số 30 triệu liều đã cam kết với EU trong
thời gian còn lại của tháng 3 và sẽ có 5 ngày để thực hiện cam kết này. Ngoài ra,
EU dự kiến sẽ nhận được khoảng 88 triệu liều vào cuối tuần này từ các nhà cung

cấp khác nhau và khoảng 360 triệu liều trong quý hai năm nay. Tại cuộc họp báo
sau khi kết thúc hội nghị, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho biết 13 triệu
liều vaccine được dành cho sáng kiến phân phối vaccine COVAX, phần còn lại
dành cho EU. Bà cũng nhấn mạnh AstraZeneca sẽ phải đáp ứng các cam kết
giao hàng trước khi có thể xuất khẩu ra ngoài EU. Ngoài ra, EU và London có
thể sẽ đạt được một thoả thuận cung ứng và đây được coi là một tín hiệu tốt cho
vấn đề vaccine.
2. Việt Nam (tính đến 17h00 ngày 28/3/2021)
Trong ngày, Việt Nam ghi nhận 05 trường hợp mắc nhập cảnh tại Tây
Ninh (2), Bắc Ninh (2), Kiên Giang (1), cụ thể:
- BN2587: Bệnh nhân nữ, 36 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại
huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
- BN2588: Bệnh nhân nữ, 28 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại
thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
BN2587-2588 là F1 của BN2583 trước khi về Việt Nam. Ngày 26/3/2021 nhập
cảnh Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại
tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 27/03/2021 dương tính với SARSCoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Tây Ninh.
- BN2589: Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Philippines.
- BN2590: Bệnh nhân nữ, 27 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Philippines.
BN2589-2590 từ Philippines nhập cảnh sân bay Nội Bài ngày 15/03/2021, đã
được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bắc Ninh. Kết quả xét nghiệm lần
2 ngày 27/3/2021 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.
- BN2591: Bệnh nhân nữ, 31 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại
huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Ngày 27/3/2021 nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế
Hà Tiên, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả
xét nghiệm ngày 27/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân
được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.
Đến nay, tổng số tích lũy trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 của
Việt Nam là 2.591, 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).
3. Về công tác xét nghiệm từ ngày 27/01/2021:
Tổng số mẫu đã lấy tại 13 tỉnh, thành phố là 1.261.107 mẫu xét nghiệm,
cụ thể:
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3.1. Hải Dương lấy mẫu, xét nghiệm 712.280. Kết quả: 726 dương tính,
711.554 âm tính.
3.2. Hà Nội lấy mẫu, xét nghiệm 92.086, trong đó: 34 dương tính.
3.3. Quảng Ninh lấy mẫu, xét nghiệm 172.793, trong đó: 61 dương tính.
3.4. Hồ Chí Minh lấy mẫu, xét nghiệm 65.944, trong đó: 36 dương tính.
3.5. Gia Lai lấy mẫu, xét nghiệm 53.941, trong đó: 27 dương tính.
3.6. Bắc Ninh lấy mẫu, xét nghiệm 26.390, trong đó: 5 dương tính.
3.7. Hải Phòng lấy mẫu, xét nghiệm 62.429, trong đó: 4 dương tính.
3.8. Hòa Bình lấy mẫu, xét nghiệm 5.851, 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 15.659, trong đó: 3 dương tính.
3.11. Hà Giang lấy mẫu, xét nghiệm 6.408, trong đó: 1 dương tính.
3.12. Bắc Giang lấy mẫu, xét nghiệm 33.731, trong đó: 2 dương tính.
3.13. Hưng Yên lấy mẫu, xét nghiệm 11.008, trong đó: 3 dương tính.
4. Về công tác điều trị:
Hiện nay 2.308 trường hợp khỏi bệnh, ra viện (89%) và 248 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
26/3/2021 đến 18h00 ngày 27/3/2021:
- Tổng xuất nhập cảnh: 6.650 lượt người (nhập cảnh: 3.452; xuất cảnh: 3.198).
+ Tuyến Việt Nam-Trung Quốc: 2.778 lượt người (nhập cảnh: 1.428; xuất
cảnh: 1.350).
+ Tuyến Việt Nam-Lào: 2.535 người (nhập cảnh 1.260, xuất cảnh 1.329).
+ Tuyến Việt Nam-Campuchia: 94 người (nhập cảnh 32; xuất cảnh: 62).
- Bàn giao cho y tế địa phương cách ly: 333 người trong đó:
+ Số người nhập cảnh qua cửa khẩu: 272 người (Việt Nam-Trung Quốc:
145, Việt Nam-Lào: 95, Việt Nam-Campuchia: 32).
+ Số người nhập cảnh trái phép: 46 người (Việt Nam-Trung Quốc: 20;
Việt Nam-Lào: 0, Việt Nam-Campuchia: 26).
+ Số người trao trả: 15 người (Việt Nam-Trung Quốc: 15; Việt Nam-Lào:
0, Việt Nam-Campuchia: 0).
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2. Xuất nhập cảnh qua đường hàng không
Tình hình nhập xuất cảnh qua đường không, từ 8h00 ngày 26/3/2021 đến
8h00 ngày 27/3/2021:
2.1. Tổng số người nhập xuất cảnh
- Người nước ngoài (NNN): 1.207 lượt người, tăng 571 lượt người so với
ngày 26/3/2021
+ Nhập cảnh 785 lượt người, tăng 410 lượt;
+ Xuất cảnh 422 lượt người, tăng 161 lượt.
- Công dân Việt Nam: 1.044 lượt người, giảm 965 lượt người so với ngày
26/3/2021
+ Nhập cảnh 518 lượt người, giảm 711 lượt;
+ Xuất cảnh 526 lượt người, giảm 254 lượt.
2.2. Công dân một số nước nhập xuất cảnh
- Hàn Quốc: 475 lượt người, tăng 200 lượt so với ngày 26/3/2021:
+ Nhập cảnh: 359 lượt người, tăng 201 lượt;
+ Xuất cảnh: 116 lượt người, giảm 01 lượt.
- Nhật Bản: 78 lượt người, tăng 57 lượt so với ngày 26/3/2021:
+ Nhập cảnh: 34 lượt người, tăng 34 lượt;
+ Xuất cảnh: 44 lượt người, tăng 23 lượt.
- Mỹ: 25 lượt người, tăng 12 lượt so với ngày 26/3/2021:
+ Nhập cảnh: 02 lượt người, giảm 01 lượt;
+ Xuất cảnh: 23 lượt người, tăng 13 lượt.
- Khối Schengen: 58 lượt người, tăng 22 lượt so với ngày 26/3/2021:
+ Nhập cảnh: 36 lượt người, tăng 27 lượt;
+ Xuất cảnh: 22 lượt người, giảm 05 lượt.
2.3. Giải quyết nhập cảnh chuyển cách ly theo quy định 785 NNN, 518
Công dân Việt Nam.
3. Tình hình thực hiện cách ly
- Đến nay, trên cả nước hiện đang cách ly 45.646 người, trong đó cách ly
tại cơ sở y tế: 483, tại khu cách ly tập trung: 19.197 và tại nhà/nơi lưu trú 25.966
người.
- Các cơ sở cách ly do quân đội quản lý hiện đang cách ly 4.861 người tại
55 điểm cách ly, tổng số đã thực hiện cách ly là 190.115 người, trong đó hết
cách ly là 185.254 người.
III. Thông tin các hoạt động mới triển khai
1. Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia) dự thảo Công
điện gửi các Bộ: Quốc phòng, Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương về việc tăng cường kiểm soát và quản lý người nhập
cảnh.
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2. 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.
3. 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.
4. 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:
BỘ TRƯỞNG
- 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.

Nguyễn Thanh Long
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