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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 26/5/2021)  

  
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 26/5/2021 như sau: 

I. Tình hình dịch bệnh 

1. Trên thế giới 

Thế giới đã ghi nhận tổng cộng 168.481.980 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 

gây bệnh COVID-19, trong đó có 3.498.363 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 

24 giờ qua là 495.933 và 11.386 ca tử vong mới, trong đó riêng Ấn Độ ghi nhận 

trên 4.100 ca. Tổng ca mắc tại Ấn Độ đã vượt mốc 27 triệu người, trong đó trên 

24,3 triệu người đã bình phục. 

Khu vực Đông Nam Á, Chính phủ Indonesia ngày 25/5 đã kéo dài các 

biện pháp hạn chế phòng, chống COVID-19 quy mô nhỏ từ ngày 31/5 đến ngày 

14/6, đồng thời áp dụng biện pháp này tại thêm 4 tỉnh trong bối cảnh số ca mắc 

mới COVID-19 trong tuần này đã tăng lên mức 5.000 ca mỗi ngày, cao hơn 

1.200 ca so với mức của tuần trước. Trong khi đó, Malaysia đã ghi nhận thêm 

7.289 ca mắc COVID-19, mức tăng cao nhất từ đầu dịch đến nay. Trước đó, 

nước này đã có 6 ngày liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm theo ngày hơn 6.000 ca. 

Bộ Y tế Malaysia cảnh báo, nếu người dân không tuân thủ các biện pháp hạn 

chế nghiêm ngặt, nước này có thể đối mặt với số ca nhiễm theo ngày lên đến 

8.000 ca trong tháng 6 tới. Cùng ngày, Lào ghi nhận 56 ca nhiễm COVID-19 

mới tại 6/18 tỉnh thành, gồm 42 ca cộng đồng và 14 ca nhập cảnh được cách ly 

ngay. Sau hơn 1 tháng thực hiện lệnh phong tỏa, việc số tỉnh có người mắc và số 

ca nhiễm mới trong cộng đồng tại Lào bất ngờ tăng trở lại cho thấy tình hình 

dịch tại nước này vẫn còn phức tạp và khó lường. 

Dữ liệu do Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) 

công bố ngày 25/5 cho thấy Mỹ đạt được cột mốc quan trọng khác trong nỗ lực 

tiêm vaccine COVID-19. Có 129 triệu người, tương đương với 50% số người 

Mỹ từ 18 tuổi trở lên, đã được tiêm chủng đầy đủ vaccine phòng Covid-19. 

Đáng chú ý, có 9 bang đạt được ít nhất 70% số người trưởng thành được tiêm 

chủng đầy đủ, từ đó tạo cơ sở cho nhiều bang nới lỏng hơn nữa các biện pháp 

ngăn chặn COVID-19. 
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2. Tại Việt Nam      

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

26/5/2021 là 6.086 trường hợp, trong đó có 4.597 ca trong nước, 45 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 

 - Số ca đang điều trị: 117 

- Số ca tử vong: 35 

2.2. Từ ngày 27/4/2021 đến 17h00 ngày 26/5/2021 

Tổng số có 3.234 ca, trong đó: 

- Số mắc trong nước: 3.027; số mắc nhập cảnh: 207 

- Số ca đã khỏi: 115 

 - Số ca đang điều trị: 3.109 

- Số ca tử vong: 10 

Từ 17h00 ngày 25/5 đến 17h00 ngày 26/5/2021, ghi nhận 235 ca mắc mới 

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: 121, Bắc Ninh: 91, Hà Nội: 15, Hải 

Dương: 4, Thái Nguyên: 1, Thanh Hóa: 1, Điện Biên: 1, Bệnh viện bệnh Nhiệt 

đới Trung ương: 1). 

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

Yên Bái (30 ngày), Đồng Nai (22 ngày), Quảng Ngãi (21 ngày), Nghệ An (20 

ngày), Quảng Ninh (18 ngày), Quảng Nam (17 ngày) và Quảng Trị (16 ngày).  

- 23 tỉnh, thành phố còn lại có ghi nhận trường hợp mắc mới trong 14 

ngày vừa qua, có tổng số 3.016 trường hợp mắc từ ngày 27/4/2021 đến nay. 

Trong đó, 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao: Bắc Giang 1.520 ca, Bắc Ninh 

624 ca, Hà Nội 186 ca, Đà Nẵng 154 ca, Vĩnh Phúc 89 ca, các địa phương, đơn 

vị khác ghi nhận 443 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 26/5/2021): tổng số trường 

hợp F1 ghi nhận tại 23 tỉnh, thành phố là 49.021 và tổng số xét nghiệm: 47.840 

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 25/5/2021, cả nước đã thực hiện xét nghiệm Realtime 

RT-PCR được 3.743.977 mẫu, tương đương 5.388.375 lượt người được xét 

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

PCR được 1.011.522 mẫu tương đương 1.861.436 lượt người. Về việc gộp mẫu 

bệnh phẩm, từ ngày 16/8/2020 đến nay cả nước đã thực hiện 386.369 mẫu gộp 

cho 1.970.259 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 
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- 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 

- Bộ Y tế chuẩn bị tài liệu và báo cáo tại cuộc họp trực tuyến khẩn với 

Bắc Giang, Bắc Ninh về phòng chống COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ triệu 

tập. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế báo cáo tình hình dịch bệnh, đánh giá, 

nhận định, kiến nghị các giải pháp tăng cường kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh. Trong thời gian tới, bên cạnh hỗ trợ về nhân 

lực, trang thiết bị, vật tư y tế, Bộ Y tế sẽ tiếp tục điều động nhân lực cả nước 

theo yêu cầu của Thủ tướng để chủ động đáp ứng khi tình hình dịch xảy ra, hạn 

chế tình trạng bệnh nhân trở nặng, hạn chế số lượng tử vong trên địa bàn 2 tỉnh. 

- Bộ Y tế chỉ đạo mở rộng, tăng cơ sở bệnh viện dã chiến, bảo đảm tiếp 

nhận cách ly, chăm sóc bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn 2 tỉnh Bắc Giang, 

Bắc Ninh. 

- Bộ Y tế tổ chức điều chuyển bổ sung khẩn cấp vắc xin cho tỉnh Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Ninh đủ 150.000 liều cho mỗi tỉnh. Ngày 27/5/2021, Bộ Y tế sẽ 

tổ chức lễ phát động để tiêm vắc xin cho công nhân ở khu công nghiệp. 

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế, sáng ngày 26/5/2021, 

Bộ phận thường trực đặc biệt Bộ Y tế đã phối hợp với tỉnh Bắc Giang điều động 

lực lượng y tế gồm 400 người đã ra quân triển khai công tác test nhanh cho gần 

19.000 công nhân và người dân tại 3 điểm nóng nhất về dịch COVID-19 tại 

huyện Việt Yên, Bắc Giang gồm: Núi Hiểu, Trung Đồng, Tam Tầng.  

- Bộ Y tế (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19) yêu cầu Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát và tăng 

cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực, điều trị người bệnh COVID-19 tại các 

địa phương theo đúng phương châm “4 tại chỗ”. 

- Ngày 25/5/2021, thêm 288.000 liều vắc xin phòng COVID-19 của 

AstraZeneca hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là lô vắc xin thứ 2 do 

Bộ Y tế đặt mua thông qua VNVC và lô vắc xin AstraZeneca thứ tư về tới Việt 

Nam. 

- Tiếp theo Quyết định số 2499/QĐ-BYT về việc phân bổ vắc xin đợt 3, 

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị tổng hợp nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 cho các 

đối tượng ưu tiên để làm căn cứ phân bổ đảm bảo sử dụng vắc xin an toàn và 

hiệu quả.  

- 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 
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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. 

2. Hoạt động của địa phương 

2.1. Tỉnh Bắc Giang: 

- Ngày 25/5/2021, tại TP. Bắc Giang, thiết lập vùng cách ly y tế một phần 

tại 5 phường, xã. 

- Ngày 26/5, bố trí 400 người thực hiện lấy mẫu test nhanh cho gần 19 

nghìn người dân, công nhân ở các thôn Núi Hiểu, Tam Tầng và Trung Đồng 

thuộc huyện Việt Yên. Những mẫu test nhanh cho kết quả dương tính sẽ được 

đưa đi cách ly và chạy lại mẫu bằng phương pháp PCR để khẳng định. 

- Sau khi ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-COV-2 là cán bộ 

ngành Y tế, Quân đội, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị Đảm 

bảo trang bị phòng hộ cá nhân cho cán bộ làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch 

Covid-19. 

-  Yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thành lập các Tổ kiểm tra, 

giám sát và phòng chống lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung trên địa bàn 

huyện, mỗi khu cách ly phải được kiểm tra, giám sát ít nhất 01 lần/ngày và báo 

cáo kết quả về Tổ kiểm tra, giám sát của tỉnh (hoàn thành trước 16h ngày 

27/5/2021). 

- Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang chủ động xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 

toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tới khám, chữa bệnh 

từ ngày 23/5/2021. 

- Tích cực điều tiết giao thông, bảo đảm phòng, chống dịch và lưu thông 

hàng hóa. 

2.3. Tỉnh Bắc Ninh: 

- Tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng kế hoạch điều chỉnh các phương án ứng phó 

với dịch COVID-19 với cấp độ có hơn 1.000 ca mắc và hơn 70.000 người cần 

được cách ly tập trung; đồng thời bảo đảm hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết 

yếu, nhu yếu phẩm phục vụ người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, 

tăng giá. 

- Về công tác xét nghiệm: 

+ Tiếp tục triển khai lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao 

động, người cung cấp dịch vụ làm việc tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất 

kinh doanh dịch vụ tại các chợ đầu mối, các khu nhà trọ của công nhân trên địa 

bàn tỉnh.  

+ Lấy mẫu xét nghiệm test nhanh cho 100% bệnh nhân đến khám và lấy 

mẫu xét nghiệm (3 - 5 ngày/lần) cho nhân viên bệnh viện, bệnh nhân nội trú tại 

các cơ sở khám, chữa bệnh.  

+ Thực hiện xét nghiệm cho tất cả các chuyên gia đang sống trên địa bàn 

tỉnh Bắc Ninh. 
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- Toàn tỉnh đã thiết lập 98 vùng cách ly y tế thuộc 57 xã, phường, thị trấn. 

TP. Bắc Ninh, các huyện Thuận Thành, Quế Võ, Yên Phong đang áp dụng biện 

pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Riêng TP. Bắc 

Ninh thành lập 115 chốt chặn kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn nhằm kiểm 

soát người và phương tiện ra vào. 

- Ngày 26/5, Sở Y tế Bắc Ninh tiếp tục triển khai tiêm vắc xin COVID-19 

đợt 3 năm 2021 cho 300 cán bộ y tế thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện 

Sản Nhi, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh. Nhóm cán bộ được tiêm 

trong dịp này gồm nhân viên y tế, những người làm công tác điều tra dịch tễ, xét 

nghiệm, khám bệnh,… và những cán bộ y tế đã được tiêm mũi 1 trước đó. 

 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 

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. Với các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang 

- Tiếp tục khẩn trương, thần tốc trong truy vết, triệt để trong cách ly, tuyệt 

đối không bỏ sót các trường hợp tiếp xúc với trường hợp mắc bệnh, các trường 

hợp đi về từ khu vực có dịch; tăng tốc tối đa để lấy mẫu, xét nghiệm trên diện 

rộng tại các khu vực có dịch; chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở cách ly với năng lực 

tối đa để thực hiện cách ly tập trung các trường hợp F1 và chuẩn bị các cơ sở 

điều trị để tiếp tục tiếp nhận số lượng lớn các trường hợp mắc bệnh. 

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các địa bàn, khu vực đang thực hiện phong 

tỏa, giãn cách xã hội; tuyệt đối không để người dân ra/vào khu vực cách ly, 

phong tỏa; thực hiện nghiêm các hoạt động phòng lây nhiễm trong khu vực cách 

ly không để lây nhiễm trong cơ sở cách ly tập trung và lây lan ra cộng đồng. 
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- Kiểm soát nghiêm hoạt động các khu công nghiệp, các nhà máy, xí 

nghiệp..., các khu vực lưu trú tập trung đông công nhân, người lao động trên địa 

bàn; quản lý chặt chẽ, yêu cầu khai báo y tế và chủ động thực hiện xét nghiệm 

sàng lọc, xét nghiệm nhanh thường xuyên với công nhân, người lao động của 

các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp... Kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

phòng tránh lây nhiễm trong các khu công nghiệp các nhà máy, xí nghiệp... trên 

địa bàn; phải đảm bảo phòng, chống dịch trong tổ chức sản xuất, kinh doanh, 

không làm đình trệ hoạt động của khu công nghiệp; 

2. Với các địa phương ghi nhận các ổ dịch rải rác trong cộng đồng: 

- Khẩn trương truy vết, thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm với tất cả 

các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp mắc bệnh (F1) và các trường hợp 

liên quan (cùng đi trên các phương tiện công cộng, cùng dự các sự kiện đông 

người….), tuyệt đối không để bỏ sót. Lập danh sách các trường hợp tiếp xúc với 

các trường hợp F1, yêu cầu thực hiện nghiêm cách ly, theo dõi, giám sát y tế tại 

nhà, nơi lưu trú. 

- Thực hiện ngay cách ly, phong tỏa khu vực nơi có trường hợp mắc bệnh 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tuyệt đối không để người dân ra khỏi nhà, đi lại 

trong khu vực hoặc ra/vào khu vực cách ly; triển khai xét nghiệm cho đối tượng 

nguy cơ trên diện rộng. 

3.  Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo: 

- Rà soát, quản lý chặt chẽ các trường hợp đi về từ các khu vực, địa điểm 

có dịch; đẩy mạnh hoạt động các tổ Covid dựa vào cộng đồng tuyệt đối không 

bỏ sót các trường hợp; 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”. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc 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. 

- 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... 

- Tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế đảm bảo đúng đối tượng theo Nghị quyết 21/NQ-CP và 

độ bao phủ tiêm chủng vắc xin. 

- Thường xuyên rà soát, chuẩn bị sẵn sàng vật tư, trang thiết bị, thuốc, 

sinh phẩm, hóa chất; chuẩn bị sẵn sàng các phương án về cơ sở cách ly, cơ sở 

điều trị để có thể tiếp nhận số lượng lớn các trường hợp cách ly, các trường hợp 

mắc bệnh; chủ động tăng cường năng lực xét nghiệm trên địa bàn. 

- Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, bảo đảm thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị nhất là tại các cơ sở y tế, trường 
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học; các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp; chợ, siêu thị; các bến xe, nhà ga, 

cảng hàng không; thường xuyên cập nhật đánh giá trên bản đồ antoancovid. 

4. 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.  

5. Tiếp tục tăng cường các 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; thực hiện 5K và vắc xin, 

thực hiện nghiêm việc 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 
 

 



8 

 

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 

25/5 

Số mắc 

trong 

ngày 

26/5 

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 297 121 -176 1520 14.244 13.818 426 

2 Bắc Ninh 28 91 63 624 5.028 5.028   

3 Hà Nội 23 15 -8 186 3.248 3.248   

4 Đà Nẵng 2   -2 154 2.683 2.683   

5 Vĩnh Phúc       89 3.309 3.309   

6 Điện Biên 1 1 0 56 2.523 2.428 95 

7 Hưng Yên       44 970 970   

8 Hải Dương   4 4 42 3.571 3.571   

9 Hà Nam 5   -5 39 1.430 1.430   

10 Lạng Sơn 7   -7 36 2.234 2.234   

11 Thái Bình 1   -1 19 467 467   

12 Hòa Bình       7 1.601 1.587 14 

13 Nam Định       6 3.236 2.631 605 

14 Hồ Chí Minh 1   -1 8 790 790   

15 Huế       5 610 610   

16 Thanh Hóa   1 1 5 448 411 37 

17 Phú Thọ       4 526 526   

18 Ninh Bình       4 166 166   

19 Đắk Lắk       3 42 42   

20 Hải Phòng       2 592 592   

21 Thái Nguyên   1 1 3 85 85   

22 Tuyên Quang       1 123 119 4 

23 Sơn La       1 1095 1095   

  BVNĐ TW   1 1 90       

  BV K 1   -1 68       

  Tổng 366 235 -131 3016 49021 47840 1181 
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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 14.609 người 

tại 72 điểm cách ly, tổng số đã thực hiện cách ly là 224.325 người, trong đó hết 

cách ly là 209.716 người. 

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

24/5/2021 đến 18h00 ngày 25/5/2021:  

 - Tổng xuất nhập cảnh: 5.875 lượt người (nhập cảnh: 2.862, xuất cảnh: 3.013). 

 + Tuyến Việt Nam-Trung Quốc: 3.510 lượt người (nhập cảnh: 1.718, xuất 

cảnh: 1.792). 

 + Tuyến Việt Nam-Lào: 2.324 lượt người (nhập cảnh 1.144, xuất cảnh: 

1.180). 

 + Tuyến Việt Nam-Campuchia: 41 lượt người (nhập cảnh 0; xuất cảnh: 

41). 

 - Bàn giao cho y tế địa phương cách ly: 141 người trong đó: 

 + Số người nhập cảnh qua cửa khẩu: 70 người (Việt Nam-Trung Quốc: 

67, Việt Nam-Lào: 03, Việt Nam-Campuchia: 0). 

 + Số người nhập cảnh trái phép: 10 người (Việt Nam-Trung Quốc: 01; 

Việt Nam-Lào: 0, Việt Nam-Campuchia: 09). 

 + Số người trao trả: 61 người (Việt Nam-Trung Quốc: 60; VN-Lào: 01, 

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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