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BỘ Y TẾ  
________ 

Số:        /BC-BYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________ 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2021  

 

 

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 25/5/2021)  

  
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 25/5/2021 như sau: 

I. Tình hình dịch bệnh 

1. Trên thế giới 

Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 167,9 triệu ca 

bệnh, trong đó trên 3,48 triệu người không qua khỏi. Trong một tuần qua, Nam 

Mỹ và châu Phi là hai khu vực ghi nhận có số ca nhiễm mới tăng, lần lượt tăng 

11% và 27%, trong khi các khu vực châu Âu, Bắc Mỹ, châu Á đều giảm 18%. 

Mức giảm của châu Đại Dương là 7%. 

Khu vực Đông Nam Á, ngày qua có 9/11 các quốc gia thành viên tiếp tục 

ghi nhận các ca COVID-19 mới. Tại ổ dịch nghiệm trọng nhất Đông Nam Á là 

Indonesia, tình hình dịch bệnh tiếp tục hạ nhiệt so với 1 tháng trước đây, khi số 

ca mắc mới bắt đầu giảm và số ca tử vong không quá cao. Song trong 1 ngày 

qua, Indonesia vẫn là nước có số ca tử vong cao nhất Đông Nam Á với 172 

trường hợp không qua khỏi. Malaysia ngày 24/5 ghi nhận số ca bệnh mới cao 

nhất khu vực với 7.289 ca mắc mới và 61 trường hợp tử vong. Trong khi đó, 

Thái Lan ghi nhận thêm trên 2.710 ca bệnh mới và 31 trường hợp tử vong 

Liên quan đến vaccine ngừa COVID-19, ngày 23/5, Trung Quốc đã trở 

thành quốc gia tiêm vaccine Covid-19 nhiều nhất trên thế giới với 510,8 triệu 

liều vaccine Covid-19. Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc cho biết 

năng lực tiêm chủng của nước này có thể đạt 20 triệu liều mỗi ngày. Trong khi 

đó tại châu Âu, Malta ngày 24/5 đã thông báo đạt được mục tiêu tiêm phòng ít 

nhất một mũi vaccine cho 70% người trưởng thành, qua đó trở thành quốc gia 

EU đầu tiên đạt miễn dịch cộng đồng. 

2. Tại Việt Nam      

Tổng số tích lũy ca mắc COVID-19 cả nước từ đầu dịch đến 17h00 ngày 

25/5/2021 là 5.851 trường hợp, trong đó có 4.362 ca trong nước, 44 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: 2.700 
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 - Số ca đang điều trị: 117 

- Số ca tử vong: 35 

2.2. Từ ngày 27/4/2021 đến 17h00 ngày 25/5/2021 

Tổng số có 2.999 ca, trong đó: 

- Số mắc trong nước: 2.792; số mắc nhập cảnh: 207 

- Số ca đã khỏi: 115 

 - Số ca đang điều trị: 2.875 

- Số ca tử vong: 9 

Từ 17h00 ngày 24/5 đến 17h00 ngày 25/5/2021, ghi nhận 447 ca mắc 

mới, trong đó có 444 ca trong nước, hầu hết là các trường hợp tiếp xúc gần (F1) 

đã được cách ly hoặc trong khu vực phong tỏa (tại Bắc Giang: 375, Bắc Ninh: 

28, Hà Nội: 23, Lạng Sơn: 7, Hà Nam: 5, Đà Nẵng: 2, Thái Bình: 1, Hồ Chí 

Minh: 1, Điện Biên: 1, BVK: 1) và 03 ca nhập cảnh cách ly ngay tại Tiền Giang. 

-  Đã có 7 địa phương đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới, bao 

gồm: Yên Bái (29 ngày), Đồng Nai (21 ngày), Quảng Ngãi (20 ngày), Nghệ An 

(19 ngày), Quảng Ninh (17 ngày), Quảng Nam (16 ngày) và Quảng Trị (15 

ngày).  

- Từ ngày 27/4/2021 đến nay ghi nhận tổng số 2.781 ca mắc trong nước 

tại 23 tỉnh/thành phố. Trong đó, 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao: Bắc 

Giang 1.399 ca, Bắc Ninh 533 ca, Hà Nội 171 ca, Đà Nẵng 154 ca, Vĩnh Phúc 

89 ca, các địa phương, đơn vị khác ghi nhận 435 ca. Các trường hợp mắc mới 

hầu hết là các trường hợp tiếp xúc gần (F1) đã được cách ly hoặc trong khu vực 

phong tỏa. 

2.3. Truy vết (từ ngày 27/4/2021 đến ngày 25/5/2021): tổng số trường 

hợp F1 ghi nhận tại 23 tỉnh, thành phố là 46.719 và tổng số xét nghiệm: 45.747 

trường hợp đã được xét nghiệm (số truy vết, xét nghiệm ở từng địa phương tại 

Phụ lục 1).   

2.4. Xét nghiệm:   

- Tính đến ngày 24/5/2021, cả nước đã thực hiện xét nghiệm Realtime 

RT-PCR được 3.666.516 mẫu tương đương 5.248.927 lượt người được xét 

nghiệm, trong đó, từ 29/4/2021 - nay đã thực hiện xét nghiệm Realtime RT-PCR 

được 934.063 mẫu tương đương 1.721.988 lượt người. Về việc gộp mẫu bệnh 

phẩm, từ ngày 16/8/2020 đến nay cả nước đã thực hiện 372.790 mẫu gộp cho 

1.894.691 lượt người.  

- Tổng số cơ sở xét nghiệm RT-PCR: 180 phòng, trong đó:  

+ Tổng số cơ sở xét nghiệm khẳng định: 134  

+ Tổng số cơ sở xét nghiệm chưa được cấp phép khẳng định: 46 

- Năng lực xét nghiệm: công suất xét nghiệm tối đa khoảng 238.000 

mẫu/ngày. 

II. Các hoạt động đã triển khai 

1. Các hoạt động của Bộ Y tế 

- Chiều ngày 25/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì cuộc 

họp khẩn trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 với bộ phận 

thường trực công tác đặc biệt của Bộ Y tế tại Bắc Giang và lãnh đạo tỉnh Bắc 

Giang. Sau 3 ngày dồn tổng lực cho xét nghiệm, số trường hợp dương tính phát 
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hiện sau khi xét nghiệm đến chiều nay tăng thêm hơn 300 trường hợp. Tuy 

nhiên, các ca bệnh đều nằm trong khu vực cách ly, phong toả nên việc lây nhiễm 

ra cộng đồng ít có nguy cơ. Trong những ngày tới, tình hình sẽ phức tạp, tiếp tục 

ghi nhận nhiều bệnh nhân hơn và chưa có dấu hiệu thuyên giảm, hạ nhiệt. Bộ 

trưởng Bộ Y tế đưa ra một số biện pháp đáp ứng cụ thể như sau: 

+ Đánh giá nguy cơ trên toàn địa bàn, mạnh dạn giãn cách xã hội theo Chỉ 

thị 16. 

+ Truy vết triệt để, không được để sót trường hợp F1. 

+ Áp dụng thiết chế cách ly tập trung toàn bộ khu vực nếu có đông công 

nhân và yếu tố nguy cơ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

+ Các tổ COVID-19 cộng đồng cần được tổ chức lại, giám sát lại, đi từng 

ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng. 

+ Phải từng bước làm sạch môi trường công nhân qua nhiều vòng thông 

qua làm sạch bằng xét nghiệm, áp thiết chế cách ly tập trung để cắt đứt chuỗi lây 

nhiễm. 

- Bộ phận thường trực phòng chống dịch của Bộ Y tế hỗ trợ Bắc Ninh, 

Bắc Giang tích cực thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn:  

+ Tổ chức đi kiểm tra công tác điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh Bắc Giang, 

Bệnh viện dã chiến tại Nhà thi đấu tỉnh (dự kiến tiếp nhận bệnh nhân từ ngày 

26/5/2021). 

+  Hướng dẫn Bắc Giang hoàn thiện chiến lược xét nghiệm để hoạt động 

hiệu quả hơn dựa trên năng lực nội tại của địa phương và tranh thủ sự hỗ trợ từ 

bên ngoài. 

+ Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Bắc Ninh và làm 

việc với Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. 

- Ngày 25/5, Bộ Y tế tiếp nhận hỗ trợ 125 tỷ đồng, 1 triệu USD và 1 triệu 

liều vắc xin từ các tập đoàn, doanh nghiệp cho quỹ mua vắc xin phòng COVID-

19. 

- Tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị thống kê số lượng hiện có, tình 

hình sử dụng và đề xuất nhu cầu bổ sung các trang thiết bị, vật tư, hóa chất phục 

vụ công tác dự phòng phòng chống dịch của đơn vị, địa phương để đáp ứng với 

huống xảy ra 30.000 người mắc Covid-19. 

- Tiếp tục quyết liệt triển khai truy vết, cách ly, khoanh vùng, thực hiện 

xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc, liên quan đến các chùm ca bệnh tại Bắc 

Giang, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hà Nam, Vĩnh Phúc.  

- 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 những người không đeo khẩu trang theo qui 

định. 
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2. Hoạt động của địa phương 

2.1. Tỉnh Bắc Giang: 

- Bệnh viện Phổi tỉnh Bắc Giang đã thiết lập xong 58 giường điều trị tích 

cực (ICU). 

- Bệnh viện dã chiến tại Nhà thi đấu tỉnh có công suất 620 giường điều trị 

bệnh nhân nhẹ không triệu chứng dự kiến sẽ ắt đầu tiếp nhận bệnh nhân vào 

ngày 26-5. 

2.2. TP. Hà Nội: 

- Ban hành công điện khẩn về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn. 

- Từ 12h00 ngày 25/5/2021: Tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ 

như nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ, không tổ chức ăn uống; liên hoan 

tập trung đông người; các cửa hàng cắt tóc, gội đầu. Dừng các hoạt động vui 

chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm 

công cộng. 

- Yêu cầu tất cả người dân từ các tỉnh, thành phố khác trở về Hà Nội từ 

phải thực hiện khai báo y tế:  

+ Từ ngày 10/5/2021 đến ngày 24/5/2021 đều phải khai báo y tế trên 

website http://tokhaiyte.vn và các ứng dụng NCOVI, Bluezone, hoàn thành 

chậm nhất trong ngày 25/5/2021;  

+ Từ ngày 25/5/2021, thực hiện khai báo y tế trong vòng 24 giờ kể từ thời 

điểm có mặt tại Hà Nội.  

2.3. Tỉnh Bắc Ninh: 

- Ban hành Công văn hoả tốc số 338 ngày 24/5/2021 về việc quản lý chặt 

cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg tại huyện Thuận Thành, Quế Võ, Yên 

Phong và thành phố Bắc Ninh. 

 III. Một số nội dung báo cáo Thủ tướng Chính phủ 

Để tiếp tục triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 hiệu 

quả, ngăn chặn dịch bệnh ở cộng đồng, bảo đảm an toàn cho các khu công 

nghiệp, Bộ Y tế (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo) xin báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương: 

1. Những địa bàn, khu vực phong tỏa, giãn cách xã hội tuyệt đối không để 

người dân ra/vào khu vực cách ly, phải triệt để thực hiện nghiêm các hoạt động 

phòng, chống lây nhiễm trong khu vực theo hướng dẫn của Bộ Y tế; không để 

lây nhiễm trong cơ sở cách ly tập trung và lây lan ra cộng đồng; tổ chức bàn 

giao, tiếp nhận và giám sát y tế sau khi cách ly tập trung; tăng cường quản lý 

chuyên gia, người nhập cảnh. Tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện, 

động viên, khen thưởng, xử phạt kịp thời. 

2. Tăng cường quản lý chặt khu công nghiệp đã và đang có trường hợp 

nhiễm, quản lý chặt các trường hợp đang cách ly. Tăng cường kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện phòng tránh lây nhiễm trong các khu công nghiệp, kể cả những 

đơn vị chưa có trường hợp mắc. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm triệt 

để, không bỏ sót các trường hợp tiếp xúc với trường hợp mắc bệnh, các trường 
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hợp đi về từ khu vực có dịch. Phát huy tối đa năng lực cách ly tập trung F1 tại 

các địa phương. 

IV. Một số nhiệm vụ 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 thực hiện các nội dung sau: 

1. Chỉ đạo khẩn trương tăng cường quản lý chặt khu công nghiệp; chủ 

động truy vết triệt để, không bỏ sót các trường hợp tiếp xúc với trường hợp mắc 

bệnh, các trường hợp đi về từ khu vực có dịch; tổ chức bàn giao, tiếp nhận và 

giám sát y tế sau khi cách ly tập trung; tăng cường quản lý chuyên gia, người 

nhập cảnh. 

2. Thực hiện xét nghiệm sàng lọc chủ động với các đối tượng có nguy cơ 

tại các cơ sở khám, chữa bệnh, các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu 

vực chợ, siêu thị; các địa điểm du lịch, các bến xe, nhà ga, cảng hàng không; các 

cơ sở dịch vụ giải trí và các sự kiện văn hóa, thể thao tập trung đông người và 

các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp... 

3. Tiếp tục kiểm soát nghiêm khu vực biên giới, quản lý chặt chẽ các hoạt 

động xuất nhập cảnh, lưu trú của người nhập cảnh vào Việt Nam trên địa bàn; 

thường xuyên kiểm tra, rà soát việc lưu trú của người nước ngoài trên địa bàn 

theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”;  

4. Triển khai hoạt động thông tin, truyền thông, bảo đảm nguyên tắc phản 

ánh kịp thời, trung thực, đầy đủ, khách quan, sát tình hình thực tế, phát huy tinh 

thần đoàn kết dân tộc, không đưa các thông tin tiêu cực gây hoang mang dư luận 

hoặc tạo tâm lý chủ quan, lơ là; khuyến khích thực hiện 5K và vắc xin, nhất là 

đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà; hạn chế tập trung đông người… 

 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: Số ca mắc trong nước và các trường hợp F1 ghi nhận từ 27/4/2021 

 

TT Địa phương 

Số mắc 

trong 

ngày 

24/5 

Số mắc 

trong 

ngày 

25/5 

Tăng/Giảm 

so với ngày 

hôm trước 

Số 

mắc 

lũy 

tích 

Liên quan đến tất cả các ổ 

dịch 

Số F1 

Xét 

nghiệm 

F1 

Số F1 chưa 

xét 

nghiệm/chờ 

kết quả 

1 Bắc Giang 105 375 270 1399 12.528 12.314 214 

2 Bắc Ninh 38 28 -10 533 4.819 4.819   

3 Hà Nội 21 23 2 171 3.002 3.002   

4 Đà Nẵng 1 2 1 154 2.683 2.683   

5 Vĩnh Phúc       89 3.309 3.309   

6 Điện Biên 2 1 -1 55 2.523 2.428 95 

7 Lạng Sơn 11 7 -4 44 2.185 2.171 14 

8 Hải Dương 5   -5 39 3.571 3.571   

9 Hà Nam   5 5 38 1.428 1.428   

10 Hưng Yên      36 931 931   

11 Thái Bình   1 1 19 467 467   

12 Hòa Bình      7 1.601 1.587 14 

13 Nam Định      6 3.226 2.622 604 

14 Hồ Chí Minh 1 1 0 8 790 790   

15 Huế      5 610 610   

16 Thanh Hóa      4 430 411 19 

17 Phú Thọ      4 526 526   

18 Ninh Bình      4 1.095 1.095   

19 Đắk Lắk      3 42 42   

20 Hải Phòng      2 592 584 8 

21 Thái Nguyên      2 85 85   

22 Tuyên Quang      1 153 153   

23 Sơn La      1 123 119 4 

  BVNĐ TW      89       

  BV K   1 1 68       

  Tổng 184 444 260 2781 46719 45747 972 
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Phụ lục 2: Công tác liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19  

của một số Bộ 

1. Bộ Quốc phòng 

 a) Các cơ sở cách ly do quân đội quản lý hiện đang cách ly 14.827 người 

tại 72 điểm cách ly, tổng số đã thực hiện cách ly là 224.192 người, trong đó hết 

cách ly là 209.365 người. 

 b) Tình hình nhập xuất cảnh qua biên giới đường bộ từ 18h00 ngày 

23/5/2021 đến 18h00 ngày 24/5/2021:  

 - Tổng xuất nhập cảnh: 5.907 lượt người (nhập cảnh: 2.909, xuất cảnh: 2.998). 

 + Tuyến Việt Nam-Trung Quốc: 3.483 lượt người (nhập cảnh: 1.707, xuất 

cảnh: 1.776). 

 + Tuyến Việt Nam-Lào: 2.421 lượt người (nhập cảnh 1.202, xuất cảnh: 

1.219). 

 + Tuyến Việt Nam-Campuchia: 03 lượt người (nhập cảnh 0; xuất cảnh: 

03). 

 - Bàn giao cho y tế địa phương cách ly: 75 người trong đó: 

 + Số người nhập cảnh qua cửa khẩu: 29 người (Việt Nam-Trung Quốc: 

10, Việt Nam-Lào: 19, Việt Nam-Campuchia: 0). 

 + Số người nhập cảnh trái phép: 46 người (Việt Nam-Trung Quốc: 37; 

Việt Nam-Lào: 01, Việt Nam-Campuchia: 08). 

 + Số người trao trả: 0 người (Việt Nam-Trung Quốc: 0; VN-Lào: 0, Việt 

Nam-Campuchia: 0). 

2. Bộ Công an 

 Tình hình nhập xuất cảnh qua đường không, từ 8h00 ngày 23/5/2021 đến 

8h00 ngày 24/5/2021: 

 - Tổng số người nước ngoài nhập xuất cảnh: 484 lượt người, tăng 36 lượt 

so với ngày 23/5/2021 trong đó: 

 + Nhập cảnh: 248 lượt người; 

 + Xuất cảnh: 236 lượt người. 

 - Tổng số công dân Việt Nam nhập xuất cảnh: 276 lượt người, giảm 298 

lượt so với ngày 23/5/2021 trong đó: 

 + Nhập cảnh: 62 lượt người; 

 + Xuất cảnh: 214 lượt người. 

 Công dân một số quốc gia trọng điểm nhập, xuất cảnh từ 8h00 ngày 23/5 

đến 8h00 ngày 24/5/2021: 

 - Hàn Quốc: tổng số 47 lượt người, giảm 41 lượt so với ngày 23/5/2021: 

 + Nhập cảnh: 15 lượt người, giảm 12 lượt; 
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 + Xuất cảnh: 32 lượt người, giảm 29 lượt. 

 - Nhật Bản: tổng số 51 lượt người, tăng 35 lượt so với ngày 23/5/2021: 

 + Nhập cảnh: 41 lượt người, tăng 38 lượt; 

 + Xuất cảnh: 10 lượt người, giảm 03 lượt. 

 - Mỹ: tổng số 26 lượt người, tăng 08 lượt so với ngày 23/5/2021: 

 + Nhập cảnh: 10 lượt người, tăng 07 lượt; 

 + Xuất cảnh: 16 lượt người, tăng 01 lượt. 

 - Công dân các quốc gia khối SCHENGEN: tổng số 34 lượt người, giảm 

58 lượt so với ngày 23/5/2021: 

 + Nhập cảnh: 13 lượt người, giảm 23 lượt; 

 + Xuất cảnh: 21 lượt người, giảm 35 lượt. 
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