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TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN THẾ GIỚI 

220 quốc gia và vùng lãnh thổ 

 

Số mắc:  

60.074.174 

 

Số chết:  

1.416.292 

 



TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI VIỆT NAM 

45 tỉnh, thành phố 

 

Số mắc: 1.331 

 

Số chết: 35 

 



TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI VIỆT NAM 
Số nhập cảnh 

674 ca mắc 
Số lây nhiễm cộng đồng 

657 ca mắc 
Tổng số (nhập cảnh + cộng đồng) 

1.331 ca mắc 



TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI VIỆT NAM 

Chia làm 2 giai đoạn và 4 đợt dịch: 

- Giai đoạn đầu: từ ca đầu tiên ngày 23/01/2020, sau đó là các ca về từ thành phố Vũ Hán, Trung 

Quốc; người nhập cảnh vào Việt Nam, trở về từ các khu vực, quốc gia đang có dịch như tại Châu 

Âu và Mỹ… 

- Giai đoạn 2: được ghi nhận từ cuối tháng 7/2020 đến nay với các trường hợp mắc mới tại TP. 

Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố. 

- Đến ngày 27/11/2020, đã 86 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng, ghi 

nhận 1.331 ca mắc (trong đó 674 ca nhập cảnh, 657 ca mắc trong nước), 35 ca tử vong.  



TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI VIỆT NAM 



SỐ MẪU XÉT NGHIỆM COVID-19 TẠI VIỆT NAM 



CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÁP ỨNG 

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 

kêu gọi toàn dân chung sức 

chống dịch COVID-19.  

 Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 

Chính phủ, Thủ tướng CP 

đã chỉ đạo quyết liệt, chống 

dịch như chống giặc. 

 Thành lập Ban chỉ đạo 

quốc gia phòng chống dịch 

bệnh COVID-19 

 Sự vào cuộc quyết liệt của 

các Bộ, Ban ngành, UBND 

tỉnh/thành phố, các đơn vị 

liên quan. 



CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÁP ỨNG 

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG COVID-19  
CHIẾN LƯỢC:  

 NGĂN CHẶN 
 PHÁT HIỆN  
 CÁCH LY 
 DẬP DỊCH 
 ĐIỀU TRỊ  



CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÁP ỨNG 

NGĂN CHẶN 

• Chốt chặn đường mòn lối 

mở, kiểm soát chặt các cửa 

khẩu 

• Tạm ngừng, hạn chế các 

đường bay quốc tế theo 

từng thời điểm 



CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÁP ỨNG 

PHÁT HIỆN 

• Giám sát cửa khẩu, đo thân 

nhiệt 

• Giám sát cộng đồng, bệnh 

viện 

• Thực hiện khai báo y tế  khi 

nhập cảnh 

• Khai báo sức khỏe toàn dân 

• Truy vết người tiếp xúc 

• Xét nghiệm diện rộng 

• Mở rộng các đơn vị xét 

nghiệm 



CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÁP ỨNG 
CÁCH LY 

• Cách ly người nhập cảnh tại 

cơ sở cách ly tập trung 14 

ngày, xét nghiệm ít nhất 2 

lần 

• Cách ly người bệnh tại cơ 

sở y tế 

• Cách ly người tiếp xúc tại cơ 

sở y tế, cơ sở cách ly tập 

trung 

 

 



CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÁP ỨNG 

DẬP DỊCH 

 

 

• Thành lập bộ chỉ huy 

tiền phương. 

• Thành lập các tổ công 

tác hỗ trợ địa phương 

• Thành lập tổ COVID-19 

cộng đồng 

• Giám sát, xử lý triệt để 

ổ dịch 

• Vệ sinh tiêu độc 

 

 



CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÁP ỨNG 

ĐIỀU TRỊ 

• Thiết lập các khu 

cách ly, điều trị tại 

các tuyến từ Trung 

ương đến phòng 

khám đa khoa khu 

vực 

• 100 % bệnh nhân 

được điều trị tại cơ 

sở y tế 

 



CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÁP ỨNG 

TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG  
COVID-19 



CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÁP ỨNG 

• Cập nhật Kế hoạch 

đáp ứng với từng 

cấp độ 

• Ban hành, cập nhật, 

tổ chức tập huấn các 

hướng dẫn chuyên 

môn kỹ thuật 

• Xây dựng và chuẩn 

bị thuốc, vật tư, hóa 

chất, trang thiết bị.  

• Tổ chức kiểm tra, chỉ 

đạo các địa phương. 



BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

1. Sự vào cuộc nhanh chóng, kịp thời, thống nhất chỉ đạo xuyên suốt của các cấp ủy Đảng, 

Chính phủ, sự nỗ lực triển khai của chính quyền các cấp. 

2. Triển khai sớm, chủ động và đặc biệt là kiên định biện pháp chống dịch đã đề ra từ đầu, 

xuyên suốt các giai đoạn, đó là Ngăn chặn - Phát hiện - Cách ly - Khoanh vùng - Dập dịch và 

nguyên tắc 4 tại chỗ (lực lượng tại chỗ; chỉ huy tại chỗ; phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ). 

3. Truyền thông sâu rộng, tạo được sự tham gia, hưởng ứng tích cực, đồng thuận của người 

dân trong công tác phòng, chống dịch, hạn chế sự lây lan trong cộng đồng. 

4. Sự phối hợp của toàn bộ các Bộ, ngành trong triển khai các biện pháp phòng chống dịch, 

đặc biệt sự phối hợp giữa ngành y tế và công an, quân đội và các ngành liên quan.  

5. Nâng cao uy tín trường quốc tế thông qua các hoạt động chia sẻ thông tin, đánh giá tình 

hình. Đồng thời, trao đổi với các quốc gia, tổ chức quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống 

dịch kịp thời. 

6. Đảm bảo hậu cần, các trang thiết bị, vật tư tiêu hao, khẩu trang, trang thiết bị phòng hộ.  

 

 



 NHẬN ĐỊNH 

 Trên thế giới tiếp tục ghi nhận số mắc và tử vong gia tăng. Nhiều quốc gia đặc biệt tại khu 

vực Châu Âu đã phải tái thiết lập việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch và thực hiện 

giãn cách xã hội. WHO nhận định đại dịch COVID-19 còn kéo dài đến hết năm 2021.  

 Tại Việt Nam, các ổ dịch đã được kiểm soát, đã qua 86 ngày không ghi nhận ca mắc 

lây nhiễm trong cộng đồng, vẫn ghi nhận các ca nhập cảnh được cách ly ngay. Cả 

nước đang khẩn trương thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển 

kinh tế. 

 Nguy cơ lây nhiễm cộng đồng và bùng phát dịch vẫn luôn thường trực: 

 Sau thời gian dài chống dịch, đã có tâm lý chủ quan, lơ là của người dân (không đeo 

khẩu trang khi ra ngoài, tụ tập ăn uống, vui chơi đông người,…) 

 Có hiện tượng chưa thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch trong khu 

cách ly, lấy mẫu lần cuối chưa đúng thời gian quy định. 

 Vẫn xảy ra nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. 

 Chưa có vắc xin phòng bệnh, không có thuốc điều trị đặc hiệu. 

 Khí hậu mùa đông xuân tại điều kiện thuận lợi cho vi rút tồn tại, lây lan. 



1. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Y tế ngành, Thủ trưởng đơn vị trực 

thuộc Bộ  

• Tổ chức thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công 

điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020  

• Tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND tỉnh, thành phố triển 

khai các biện pháp phòng chống dịch, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch 

các cấp. 

• Trực tiếp chỉ đạo thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo các 

hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan. 

• Chuẩn bị kịch bản đối phó với tình huống dịch COVID-19 xấu nhất trong mùa 

Đông Xuân  

CÁC  HOẠT ĐỘNG CẦN TRIỂN KHAI  



2. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

• Tiếp tục thực hiện đánh giá theo Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng, chống 

dịch dịch Covid-19.  

• Duy trì tổ chức thực hiện nghiêm các quy trình về sàng lọc, phân loại, phân 

luồng; đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện, tuyệt đối 

không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện. 

• Tiếp tục mở rộng xét nghiệm cho các trường hợp nghi ngờ, bệnh nhân nằm điều 

trị tại các khoa điều trị bệnh nhân nặng và nhân viên y tế.  

 

 CÁC  HOẠT ĐỘNG CẦN TRIỂN KHAI  



2. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (2) 

• Tiếp tục yêu cầu tất cả các nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà đến thăm, 

chăm sóc phải thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y 

tế nếu sử dụng thiết bị di động thông minh; có hình thức phân luồng ưu tiên đối 

với người đến khám, điều trị thực hiện việc cài đặt và bật ứng dụng truy vết. Mở 

rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đăng ký lịch khám, chữa bệnh, tư 

vấn sức khỏe, khám bệnh từ xa. 

• Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống Covid-19 tại các 

khoa, phòng, bộ phận trong bệnh viện.  

• Tổ chức tập huấn chuyên môn về phòng, chống dịch COVID-19 cho nhân viên. 

• Dự trữ thuốc, vật tư, thiết bị chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân mắc 

Covid-19; chuẩn bị cơ sở điều trị dự phòng khi dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn, 

khi phong tỏa bệnh viện. 

 CÁC  HOẠT ĐỘNG CẦN TRIỂN KHAI  



3. Đối với các đơn vị y tế dự phòng 

• Thực hiện nghiêm kiểm dịch y tế, bắt buộc phải khai báo y tế; giám sát phát hiện sớm các trường 

hợp nghi ngờ mắc bệnh; tổ chức phân loại các trường hợp phải cách ly phù hợp ngay tại cửa 

khẩu; theo dõi, cập nhật tình hình sức khỏe của người nhập cảnh hằng ngày trong thời gian cách 

ly, giám sát y tế.  

• Rà soát, kiểm tra chặt chẽ giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 đối với tất cả các trường hợp 

là chuyên gia nhập cảnh từ nước ngoài. 

• Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại cộng đồng; thực 

hiện khoanh vùng, cách ly kịp thời, xử lý triệt để ổ dịch không để lây lan, bùng phát trong cộng 

đồng; đồng thời triển khai tốt các hoạt động y tế trong khu vực cách ly.  

• Chuẩn bị kế hoạch xét nghiệm trên diện rộng; tổ chức tập huấn, tăng cường đội ngũ lấy mẫu xét 

nghiệm, nâng cao năng lực giám sát, xét nghiệm, đáp ứng nhanh khi có tình huống xảy ra. 

• Nâng cao năng lực của các đội phản ứng nhanh; tiếp tục tổ chức diễn tập, tập huấn. 

• Tăng cường truyền thông, giáo dục sức khỏe cộng đồng về phòng, chống dịch COVID-19; đẩy 

mạnh tuyên truyền thông điệp 5K của Bộ Y tế. 
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4. Đối với Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

• Tham mưu chính quyền địa phương đầu tư nguồn lực, thực hiện phương châm 4 tại chỗ khi dịch 

xảy ra trên địa bàn. 

• Tiếp tục chỉ đạo quản lý, theo dõi, giám sát chặt chẽ, xét nghiệm người nhập cảnh; tuyệt đối 

không để lây nhiễm trong các cơ sở cách ly và từ cơ sở cách ly ra ngoài cộng đồng. 

• Xây dựng và chuẩn bị các phương án, kịch bản, diễn tập phòng chống dịch theo các tình huống 

cụ thể khi tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người trên địa bàn.  

• Chỉ đạo các bệnh viện, phòng khám tư nhân tuyến huyện, tuyến xã thực hiện ngay việc cung cấp 

thông tin, cập nhật dữ liệu, khai báo, chấm điểm định kỳ dành cho bản đồ chung sống an toàn 

với dịch.  

• Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, giám sát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trong 

phòng, chống dịch Covid-19 

• Chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ XIII theo đúng kế hoạch của Bộ Y tế. 
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5. Đối với các Viện nghiên cứu 

• Tiếp tục rà soát, phối hợp với các đơn vị liên quan để tham mưu các biện pháp chuyên môn kỹ 

thuật về giám sát, đáp ứng chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình dịch và tiến bộ kỹ thuật 

của các nước trên thế giới, 

• Tiếp tục hướng dẫn, giám sát và hỗ trợ các địa phương thực hiện các hướng dẫn chuyên môn, 

kỹ thuật về giám sát phát hiện, khoanh vùng dập dịch, cách lý và lấy mẫu xét. 

• Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển vắc xin phòng bệnh Covid-19, các phương pháp xét 

nghiệm mới để sàng lọc, xác định SARS-CoV-2; tập trung hợp tác quốc tế với các quốc gia đã có 

kết quả thử nghiệm lâm sàng vắc xin phòng bệnh Covid-19. 
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 TRÂN TRỌNG CẢM ƠN 


