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Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19
ngày 01/4/2021
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Tiếp theo Báo cáo nhanh số 433, 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 01/4/2021)
Toàn cầu ghi nhận hơn 129,47 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có gần
2,83 triệu ca tử vong và hơn 104,41 triệu bệnh nhân bình phục.
Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 565.256 ca tử
vong trong tổng số 31.166.344 ca nhiễm. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng
ngừa Dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ công bố ngày 31/3, COVID-19 đứng thứ 3 trong
những nguyên nhân gây tử vong tại Mỹ trong năm 2020. Tiếp sau đó là Brazil,
đang trong giai đoạn bùng phát dịch bệnh tồi tệ nhất với tỷ lệ lây nhiễm đứng
thứ 2 thế giới, sau Mỹ. Các ca tử vong do COVID-19 tại nước Nam Mỹ chiếm
khoảng 1/4 tổng số ca tử vong do dịch bệnh này trên toàn thế giới, nhiều hơn bất
kỳ quốc gia nào khác. Ngày 31/3, Viện Y sinh Butantan của Brazil thông báo
nước này mới đây đã phát hiện ra một biến thể mới của virus SARS-Cov-2
tương tự như biến thể được phát hiện lần đầu ở Nam Phi.
Tại châu Á, Nhật Bản ngày 31/3 đã ra thông báo sẽ áp dụng quy định về
các biện pháp phòng dịch trọng điểm đối với 3 tỉnh có xu hướng dịch tăng cao
trong thời gian gần đây là Osaka, Hyogo và Miyagi trong thời gian 1 tháng, kể
từ ngày 5/4 đến ngày 5/5. Cùng ngày, chính quyền Phnom Penh, Campuchia ra
quyết định áp dụng lệnh giới nghiêm trong khoảng thời gian từ 20h tối đến 5h
sáng đối với toàn bộ khu vực thủ đô, bắt đầu từ 1/4 đến 14/4 để ngăn chặn sự lây
lan của dịch bệnh COVID-19. Trong khi đó, Myanmar thông báo sẽ gia hạn lệnh
hạn chế nhập cảnh đối với tất cả các du khách, tất cả các loại thị thực đến ngày
30/4. Đồng thời, các dịch vụ hàng không quốc tế cũng sẽ tạm dừng đến cuối
tháng 4.
Nhiều quốc gia đã và đang triển khai "hộ chiếu vaccine", một dạng thẻ
chứng nhận tiêm chủng hoặc chứng nhận đã miễn dịch với COVID-19. Ngày
31/3, Hàn Quốc cho biết sẽ chính thức phát hành hộ chiếu vắc-xin COVID-19
cho các công dân đã được chủng ngừa trong tháng tư, đồng thời vừa khôi phục
hoạt động du lịch xuyên biên giới với các quốc gia vừa kiểm soát nguy cơ lây
nhiễm. Tại Thái Lan, quyết định nới lỏng các biện pháp kiểm soát COVID-19
đối với người nhập cảnh đã bắt đầu có hiệu lực nhằm thúc đẩy nền công nghiệp

du lịch. Thời gian cách ly được rút ngắn từ 14 ngày xuống còn 10 ngày, đồng
thời cho phép người được cách ly tham gia nhiều hoạt động hơn. Quy định trên
được áp dụng đối với cả người Thái Lan và người nước ngoài nhập cảnh, trừ
những trường hợp đến từ 11 nước châu Phi có biến thể của virus SARS-CoV-2
hoành hành.
Liên quan đến tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, số liệu từ Cơ quan
phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật châu Âu (ECDC) cho biết Liên minh châu Âu
(EU) đã không đạt được mục tiêu tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho
80% người trên 80 tuổi và nhân viên điều dưỡng trong quý 1/2021. Mặc dù nỗ
lực phân phối vaccine một cách công bằng giữa 27 quốc gia thành viên EU, tỷ lệ
tiêm chủng giữa các quốc gia vẫn rất khác nhau. Quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng
cao nhất là Malta, đã thực hiện tiêm mũi đầu tiên cho 95% cư dân trên 80 tuổi.
Tỷ lệ này là 50,6% ở Bỉ và chỉ có 17,7% người dân Bỉ được tiêm chủng đầy đủ.
Các quốc gia như Ireland và Phần Lan đang đạt được mục tiêu của EU, nhưng ở
Bulgaria, việc tiêm chủng cho đến nay mới chỉ đạt 5% đối tượng này.
2. Việt Nam (tính đến 17h00 ngày 01/4/2021)
Trong 07 ngày qua không ghi nhận ca mắc mới trong nước. Ngày 31/3
Việt Nam ghi nhận 14 trường hợp mắc nhập cảnh, cách ly ngay tại Cà Mau (1),
Kiên Giang (1) và Bến Tre (12). Trong đó:
- Cà Mau: 01 ca, là công dân Việt Nam, liên quan đến chuyến bay VJ2527
từ Philippines nhập cảnh sân bay Cần Thơ ngày 29/3, được cách ly ngay.
- Kiên Giang: 01 ca, là công dân Việt Nam, từ Campuchia nhập cảnh cửa
khẩu Hà Tiên ngày 30/3, được cách ly ngay.
- Bến Tre: 12 ca, là công dân Việt Nam, liên quan đến chuyến bay VJ2527
từ Philippines nhập cảnh sân bay Cần Thơ ngày 29/3, được cách ly ngay.
Đến nay, tổng số tích lũy trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 của
Việt Nam là 2.617, trong đó có 1.570 ca trong nước.
Từ ngày 25/01/2021 đến nay đã ghi nhận 910 trường hợp mắc trong nước.
Tổng số xét nghiệm đã lấy tại 13 tỉnh, thành phố từ 25/01/2021 đến nay là
1.273.928 mẫu trong đó các tỉnh làm nhiều xét nghiệm gồm Hải Dương, Quảng
Ninh, Hồ Chí Minh, Hà Nội, Gia Lai.
Hiện nay 2.359 trường hợp khỏi bệnh, ra viện (90%) và 223 trường hợp
đang điều trị (9%). Hầu hết các bệnh nhân không có biểu hiện lâm sàng (chiếm
80%), biểu hiện lâm sàng nhẹ chiếm 17% và hiện nay còn 5 trường hợp tiên
lượng 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
30/3/2021 đến 18h00 ngày 31/3/2021:
- Tổng xuất nhập cảnh: 6.257 lượt người (nhập cảnh: 3.011; xuất cảnh: 3.246).
+ Tuyến Việt Nam-Trung Quốc: 3.623 lượt người (nhập cảnh: 1.760; xuất
cảnh: 1.863).
+ Tuyến Việt Nam-Lào: 2.517 người (nhập cảnh 1.206, xuất cảnh 1.311).
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+ Tuyến Việt Nam-Campuchia: 117 người (nhập cảnh 45; xuất cảnh: 72).
- Bàn giao cho y tế địa phương cách ly: 366 người trong đó:
+ Số người nhập cảnh qua cửa khẩu: 127 người (Việt Nam-Trung Quốc:
38, Việt Nam-Lào: 44, Việt Nam-Campuchia: 45).
+ Số người nhập cảnh trái phép: 118 người (Việt Nam-Trung Quốc: 36;
Việt Nam-Lào: 0, Việt Nam-Campuchia: 82).
+ Số người trao trả: 121 người (Việt Nam-Trung Quốc: 107; Việt NamLào: 02, Việt Nam-Campuchia: 12).
2. Xuất nhập cảnh qua đường hàng không
Tình hình nhập xuất cảnh qua đường không, từ 8h00 ngày 29/3/2021 đến
8h00 ngày 30/3/2021:
- Tổng số người nước ngoài nhập xuất cảnh: 271 lượt người, giảm 609
lượt so với ngày 29/3/2021 trong đó:
+ Nhập cảnh: 110 lượt người, giảm 525 lượt;
+ Xuất cảnh: 161 lượt người, giảm 84 lượt.
- Tổng số công dân Việt Nam nhập xuất cảnh: 596 lượt người, giảm 1.084
lượt so với ngày 29/3/2021 trong đó:
+ Nhập cảnh: 230 lượt người, giảm 511 lượt;
+ Xuất cảnh: 366 lượt người, giảm 573 lượt.
Công dân một số quốc gia trọng điểm nhập, xuất cảnh từ 8h00 ngày 29/3
đến 8h00 ngày 30/3/2021:
- Hàn Quốc: tổng số 160 lượt người, giảm 120 lượt so với ngày
29/3/2021:
+ Nhập cảnh: 87 lượt người, giảm 134 lượt;
+ Xuất cảnh: 73 lượt người, tăng 14 lượt.
- Nhật Bản: tổng số 30 lượt người, giảm 115 lượt so với ngày 29/3/2021:
+ Nhập cảnh: 00 lượt người, giảm 114 lượt;
+ Xuất cảnh: 30 lượt người, giảm 01 lượt.
- Mỹ: tổng số là: 12 lượt người, giảm 11 lượt so với ngày 29/3/2021:
+ Nhập cảnh: 01 lượt người, giảm 10 lượt;
+ Xuất cảnh: 11 lượt người, giảm 01 lượt.
- Công dân các quốc gia khối SCHENGEN: tổng số: 06 lượt người, giảm
27 lượt so với ngày 29/3/2021:
+ Nhập cảnh: 02 lượt người, giảm 22 lượt;
+ Xuất cảnh: 04 lượt người, giảm 05 lượt.
3. Tình hình thực hiện cách ly
- Đến nay, trên cả nước hiện đang cách ly 36.838 người, trong đó cách ly
tại cơ sở y tế: 498, tại khu cách ly tập trung: 18.870 và tại nhà/nơi lưu trú 17.470
người.
- Các cơ sở cách ly do quân đội quản lý hiện đang cách ly 4.420 người tại
55 điểm cách ly, tổng số đã thực hiện cách ly là 190.880 người, trong đó hết
cách ly là 186.460 người.
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III. Thông tin các hoạt động mới triển khai
1. Ngày 01/4, Bộ Y tế tổ chức Lễ tiếp nhận vắc xin COVID-19 do
COVAX tài trợ tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, lô vắc xin đầu tiên gồm
811.200 liều từ COVAX Facility, với sự hỗ trợ của UNICEF, WHO, GAVI và
CEPI triển khai theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ
Việt Nam về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam. Bộ Y tế
sẽ điều phối phân bổ vắc xin để tiêm chủng tại 63 tỉnh, thành phố trong tháng
4/2021. Sau đó, gần 3,37 triệu liều vắc xin COVID-19 qua COVAX sẽ tiếp tục
về Việt Nam trong tháng 5/2021.
2. Bộ Y tế dự thảo báo cáo Thủ tướng các phương án chuẩn bị cho việc áp
dụng “Hộ chiếu vắc xin”.
3. Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BYT ngày 30/3/2021 của Bộ Y tế về việc
tăng cường công tác tiêm chủng 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.
4. 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
báo 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.
5. 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.
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