UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TIN
Về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
(Tính đến 15h00’ ngày 16/10/2021)
I. THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1. Tại Việt Nam:
- Tính đến 14h00’ ngày ngày 16/10/2021, ghi nhận 857.586 trường hợp dương
tính với SARS-CoV-2, trong đó: 788.923 trường hợp điều trị khỏi, 47.676 trường hợp
đang điều trị, 21.043 trường hợp tử vong (tăng 93 trường hợp).
- Tổng số ca lây nhiễm COVID-19 trong nước tính từ ngày 27/4/2021 đến nay
có 852.987 trường hợp (tăng 3.789 trường hợp so với ngày 15/10/2021), ở 62
tỉnh/thành phố.
- Khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh COVID-19 tại Việt Nam cập
nhật tại đường link: https://moh.gov.vn/dia-diem-cach-ly
2. Tại tỉnh Vĩnh Phúc:
2.1. Tổng số ca mắc COVID-19: 250 trường hợp, tăng 0 trường hợp.
- Ghi nhận tại tỉnh: 246 trường hợp;
- Nhập cảnh cách ly y tế tại tỉnh: 04 trường hợp.
Tính từ ngày 31/7/2021 đến nay đã qua 77 ngày trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng.
2.2. Tình hình điều trị: 15 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới
Trung ương; 232 bệnh nhân đã được điều trị khỏi; 03 bệnh nhân tử vong. Hiện tại
không có trường hợp mắc COVID-19 điều trị tại tỉnh.
3. Tổng số trường hợp đã được giám sát y tế: lũy tích 86.160 trường hợp.
- Số trường hợp F1 hiện đang cách ly: 38 người; tích lũy 3.732 người (tăng 0).
- Số trường hợp F2 hiện đang cách ly: 0 người; tích lũy 33.529 người (tăng 0).
- Số trường hợp F3 hiện đang cách ly: 0 người, tích lũy 28.271 người (tăng 0).
- Số trường hợp trở về từ các vùng có dịch của các tỉnh/thành phố khác: 20.378
người (tăng 117), trong đó:
+ Từ ngày 22/6/2021 đến nay: 19.465 trường hợp (tăng 117) tại các tỉnh/thành
phố: TP.HCM (3.104), Hà Nội (12.386), Đồng Nai (219), Bình Dương (174) và các
vùng có dịch khác (3.584). Số trường hợp đã lấy mẫu xét nghiệm 16.516 (Dương tính
132, âm tính 16.284, chờ kết quả 100).
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+ Đang cách ly tập trung: 1.394 trường hợp.
+ Đang cách ly tại nhà: 1.586 trường hợp
4. Tình hình xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh (từ ngày
30/4/2021 đến nay):
4.1. Tổng số mẫu được lấy xét nghiệm trong ngày: 1.476 mẫu (654 mẫu
Realtime - PCR; 822 mẫu Test nhanh).
4.2. Tổng số mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 toàn tỉnh: 968.879 mẫu
(250 mẫu dương tính; 968.471 mẫu âm tính; 158 chờ kết quả), trong đó:
- Nhóm 1: Đối tượng đối tượng xét nghiệm theo quy định Bộ Y tế: Trong ngày
583 mẫu, lũy tích: 213.035 mẫu.
- Nhóm 2: Đối tượng xét nghiệm theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày
16/5/2021 của HĐND tỉnh: Trong ngày 17 mẫu, tích lũy 59.454 mẫu.
- Nhóm 3: Đối tượng xét nghiệm tự nguyện: 696.390 mẫu, trong đó:
+ Xét nghiệm tại các doanh nghiệp: Trong ngày 160 mẫu, lũy tích: 346.636
mẫu.
+ Xét nghiệm cho người dân: Trong ngày 716 mẫu, lũy tích: 349.754 mẫu.
5. Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19:
- Tổng dân số từ 18 tuổi trở lên: 810.197 người (tính đến tháng 5/2021).
- Tổng số vắc xin đã được nhận: 809.690 liều.
- Tổng số người đã được tiêm: 410.947 người (đạt 50.7 % dân số trên 18 tuổi).
- Tổng số mũi đã được tiêm: 486.455 mũi (Mũi 1: 410.947, Mũi 2: 75.508).
- Kết quả triển khai tiêm: Đợt 1: 6.890 người, đạt 111.1%; Đợt 2: 9.321 người,
đạt 115,1%; Đợt 3: 18.725 người, đạt 118.2%; Đợt 4: 43.671 người, đạt 106.6%; Đợt
5: 19.192 người, đạt 110.4%; Đợt 6: 38.838 người, đạt 105.3%; Đợt 7: 10.688 người,
đạt 118.8%; Đợt 8: 83.047 người, đạt: 117.2%; Đợt 9: 200.950 người, đạt: 107.3%;
Đợt 10: Số tiêm được trong ngày 15/10/2021: 32.513 người, lũy tích 55.133
người, đạt 14.7%.
II. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO
1. Các bệnh viện điều trị COVID-19:
1.1. Bệnh viện Tuyến tỉnh: Sẵn sàng bảo đảm điều trị cho các bệnh nhân mắc
COVID-19, dự kiến: 544 người.
1.2. Bệnh viện tuyến huyện: Sẵn sàng các cơ sở điều trị cho các bệnh nhân mắc
COVID-19 tại 9 huyện/thành phố với quy mô 50 giường/huyện (tổng 450 giường).
2. Các khu cách ly tập trung:
2.1. Thực trạng vận hành các cơ sở cách ly hiện có: Tổng số cơ sở đang có các
trường hợp thực hiện cách ly: 15 cơ sở.
2.2. Phương án nâng cấp/bổ sung thêm các cơ sở cách ly mới: Sẵn sàng các địa
điểm cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh dự kiến có thể tiếp nhận 20.000 công dân.
3. Vật tư y tế: Hiện nay tỉnh đã chủ động sẵn sàng các phương án bổ sung vật
tư y tế và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 ở
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Cấp độ 3 (từ 20 bệnh nhân đến 1.000 bệnh nhân).
4. Công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh:
4.1. Công tác quản lý xuất nhập cảnh, hoạt động của người nước ngoài:
Trong ngày, có 13 người nước ngoài đến khai báo tạm trú trên địa bàn tỉnh
(Hàn Quốc 01, Đài Loan 01, Trung Quốc 08, quốc tịch khác 03) với mục đích cách ly
09, công tác 03. Hiện, toàn tỉnh có tổng số 2.582 người nước ngoài (Hàn Quốc: 1.000;
Trung Quốc: 772; Đài Loan (Trung Quốc): 298; Nhật Bản: 142; Lào: 58; Campuchia:
56; Ấn Độ: 24; Quốc tịch khác: 232) làm việc, thăm thân, cách ly tại 288 cơ quan,
doanh nghiệp, trường học; trong đó có 56 người nước ngoài đang cách ly sau khi nhập
cảnh tại khu cách ly của Khách sạn DIC Star- Vĩnh Phúc, Khu nghỉ dưỡng Flamingo
Đại Lải Resort.
4.2. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch:
Lực lượng Công an tổ chức kiểm tra, nhắc nhở công tác phòng chống dịch tại
08 doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn tỉnh, chưa phát hiện vi phạm.
Lũy kế từ ngày 01/5/2021 đến nay, lực lượng Công an Vĩnh Phúc ra
Quyết định xử phạt hoặc đề nghị xử phạt 3.763 trường hợp số tiền 7.809.900.000
đồng.
4.3. Công tác kiểm soát người, phương tiện ra vào tỉnh tại các chốt:
Lực lượng Công an tại 09 chốt kiểm soát, phòng dịch cấp tỉnh và 24 chốt kiểm
soát cấp huyện trên các tuyến đường trọng yếu dẫn vào địa bàn tỉnh đã chủ trì kiểm
tra 16.208 lượt phương tiện, 20.435 lượt người; yêu cầu quay trở lại địa phương 169
phương tiện không đáp ứng các yêu cầu phòng, chống dịch; cho vào địa bàn tỉnh đối
với 14.923 người; hướng dẫn khai báo y tế điện tử 4.553 lượt người, chưa phát hiện
trường hợp nghi nhiễm bệnh; tiếp nhận 4.252 tờ khai của công dân trên phần mềm
quản lý di biến động của người ra vào vùng dịch.
5. Các Tổ phòng, chống COVID cộng đồng: Tổng số 1.370 tổ, với 11.186
thành viên tham gia.
6. Kết quả phong trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch và công tác
của các Tổ liên gia tự quản:
Lực lượng Công an cơ sở tiếp tục duy trì, củng cố, kiện toàn hoạt động của
10.712 tổ Liên gia tự quản ở địa bàn dân cư, gắn với hoạt động của các tổ COVID
cộng đồng trong tuyên truyền, vận động thực hiện các quy định về phòng, chống dịch;
đôn đốc việc thành lập các nhóm Zalo phòng, chống dịch phục vụ trao đổi thông tin,
tình hình. Đến nay, đã có 9.233 Tổ Liên gia tự quản đã lập nhóm Zalo phục vụ công
tác phòng, chống dịch COVID-19; 312.086/325.060 hộ = 96,1% hộ gia đình ký cam
kết phòng, chống dịch COVID-19.
III. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH ĐÃ VÀ ĐANG TRIỂN KHAI

1. Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban
hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế ban hành
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Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày
11/10/2021 của Chính phủ; Thông báo kết luận của Tỉnh ủy số 457-TB/TU ngày
15/10/2021 về chủ trương áp dụng tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch để
“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh
Vĩnh Phúc. Ngày 15/10/2021, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định tạm thời
một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp độ 2 để “Thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Vĩnh
Phúc, áp dụng kể từ 12h00’ ngày 15/10/2021, cụ thể như sau:
1.1. Không tập trung quá 50 người tại khu vực công cộng, ngoài phạm vi công
sở, trường học, bệnh viện và khi thực hiện các hoạt động thể thao ngoài trời. Yêu cầu
thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo
quy định của Bộ Y tế.
1.2. Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ được phép hoạt động nhưng phải thực hiện
nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định và một số điều kiện hạn chế
sau:
a) Các khu, điểm du lịch, di tích và danh thắng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ
lưu trú (trừ karaoke, massage), các sân golf, sân tập golf, dịch vụ Spa - chăm sóc sắc
đẹp, gội đầu, hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng cho người nước ngoài được
phép hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K trong công tác phòng,
chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.
Đối với khách ngoài tỉnh ở vùng có dịch cấp độ 1, 2 đến Vĩnh Phúc phải tiêm đủ liều
vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ Sức khỏe điện tử/PC-COVID hoặc giấy
chứng nhận đã tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp, liều cuối cùng đã
được tiêm ít nhất 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng tính
đến thời điểm vào tỉnh (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19). Đồng
thời khách du lịch phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-COV-2 bằng phương
pháp Test nhanh kháng nguyên hoặc Realtime-RT-PCR (trong vòng 7 ngày kể từ thời
điểm lấy mẫu).
b) Các cơ sở kinh doanh hoạt động thể dục thể thao trong nhà được hoạt động
nhưng không quá 30 người/1 ca, phải đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh theo
quy định của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế.
c) Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thư viện, triển lãm, chiếu phim, bảo tàng
và các cơ sở văn hóa khác, giải đấu thể thao được phép hoạt động nhưng không quá
50% công suất. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng
dẫn của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.
d) Nhà hàng ăn uống được phép hoạt động nhưng không quá 70% công suất,
đóng cửa trước 23h00’ hằng ngày.
e) Hoạt động vận tải thực hiện theo quy định hướng dẫn phòng, chống dịch của
Bộ Giao thông vận tải; chủ phương tiện phải quản lý hành khách bằng mã QR.

5

- Đối với vận tải hành khách bằng xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, xe buýt:
Hoạt động bình thường và đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh.
- Đối với vận chuyển hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định liên tỉnh:
+ Vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh từ Vĩnh Phúc đi đến các tỉnh
có cấp độ dịch 1 và cấp độ dịch 2: Tổ chức hoạt động vận tải bình thường, thực hiện
nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.
+ Vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh từ Vĩnh Phúc đi đến các tỉnh
có cấp độ dịch 3 và cấp độ dịch 4: Thực hiện dưới hoặc bằng 50% công suất (chuyến/
lượt hoặc số chỗ trên phương tiện) và có giãn cách chỗ trên phương tiện (không áp
dụng giãn cách đối với xe giường nằm). Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.
+ Vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh từ Vĩnh Phúc đi đến các tỉnh
có cấp độ dịch 4: Dừng vận chuyển hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh.
+ Vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh từ các tỉnh, thành phố khi có
lộ trình bắt buộc phải đi qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện như sau: Đối với các
tỉnh có cấp độ dịch 1 và cấp độ dịch 2 được phép dừng đỗ đón, trả khách; Đối với các
tỉnh có cấp độ dịch 3 và cấp độ dịch 4 không được dừng đỗ đón trả khách.
- Đối với vận tải hành khách đường thủy nội địa:
+ Vận tải hành khách thủy nội địa từ Vĩnh Phúc đi đến các tỉnh có cấp độ dịch
1 và cấp độ dịch 2: Tổ chức hoạt động vận tải bình thường, thực hiện nghiêm các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.
+ Vận tải hành khách thủy nội địa từ Vĩnh Phúc đi đến các tỉnh có cấp độ dịch
3: Thực hiện dưới hoặc bằng 50% công suất (chuyến/lượt hoặc số chỗ trên phương
tiện) và có giãn cách chỗ trên phương tiện. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.
+ Vận tải hành khách thủy nội địa từ Vĩnh Phúc đi đến các tỉnh có cấp độ dịch
4: Dừng vận chuyển hành khách thủy nội địa.
1.3. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ khác được hoạt động bình thường
theo quy định pháp luật nhưng phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19 theo quy định.
1.4. Đối với cá nhân:
Tăng cường sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định để khai
báo y tế, đăng ký tiêm chủng vắc xin, khám chữa bệnh. Sử dụng mã QR theo quy định
của chính quyền, cơ quan y tế.
Thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày, theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi cư trú
14 ngày sau khi cách ly tập trung đối với người đi về từ các vùng dịch cấp độ 3 và 4,
thực hiện xét nghiệm theo quy định (ngày thứ 1, thứ 3, thứ 7 và ngày thứ 14 bằng
phương pháp Realtime-PCR) và được cá nhân người thuộc diện cách ly đồng ý.
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1.5. Các hoạt động, cơ sở kinh doanh dịch vụ tiếp tục tạm dừng hoạt động để
phòng, chống dịch COVID-19 cho đến khi có thông báo mới.
a) Các lễ hội.
b) Các cơ sở kinh doanh các dịch vụ: karaoke, vũ trường, quán bar, massage,
quán internet, trò chơi điện tử.
2. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức
triển khai thực hiện các biện pháp, nhiệm vụ phòng, chống dịch, bệnh COVID19 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:
2.1. Yêu cầu cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ
tỉnh đến cơ sở, với tinh thần tuyệt đối không lơ là chủ quan, ưu tiên bảo vệ sức khỏe,
tính mạng cho nhân dân; bảo vệ thành quả đã đạt được, ngăn chặn và tiến đến chiến
thắng đại dịch COVID-19. Chủ động bám sát tình hình thực tế, tiếp tục tăng cường
các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để vừa kiểm soát tốt dịch
COVID-19 vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đưa Vĩnh Phúc là “Vùng
xanh” trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.
2.2. Kiểm soát, ngăn chặn triệt để không để dịch lây lan từ bên ngoài vào, đồng
thời không để dịch bùng phát ở bên trong.
2.3. Chỉ đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K + Vắc xin của Bộ Y tế; thông
điệp 5K + 5T của Ban Chỉ đạo tỉnh; Thường xuyên, liên tục đánh giá các nguy cơ tại
các địa bàn, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nơi tập trung đông người,...; tiếp tục xét
nghiệm tầm soát cho các đối tượng có nguy cơ cao, các trường hợp có triệu chứng
nghi ngờ mắc COVID-19,…; tiếp tục tăng cường quản lý công nhân, chuyên gia
ngoại tỉnh làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc; yêu cầu các doanh nghiệp, địa phương quản lý
chặt chẽ số lượng công nhân, người lao động di chuyển vào tỉnh và hoạt động vận tải,
vận chuyển hàng hóa liên tỉnh đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch theo quy
định.
2.4. Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin COVID-19, đảm bảo đúng đối
tượng, an toàn, hiệu quả.
2.5. Tổ chức tốt công tác đón, cách ly công dân từ các tỉnh, thành phố Khu vực
phía Nam về tỉnh.
2.6. Chủ động, sẵn sàng các phương án bảo đảm nhân lực, cơ sở vật chất, trang
thiết bị, vật tư y tế, khung quản lý, điều hành,... các cơ sở cách ly tập trung và điều trị
cho các bệnh nhân mắc COVID-19 cho từng cấp độ dịch bệnh theo quy định.
2.7. Nâng cao trách nhiệm, chất lượng hoạt động và tiếp tục phát huy tối đa
hiệu quả của các Tổ phòng, chống COVID cộng đồng và Tổ Liên gia tự quản; thường
xuyên, liên tục giám sát, nắm bắt tình hình tại địa phương, nắm chắc các trường hợp
trở về địa phương từ ngoài tỉnh để báo cáo các cấp chính quyền địa phương áp dụng
các biện pháp, phòng chống dịch kịp thời.
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2.8. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, siết
chặt hơn nữa công tác quản lý địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các
tập thể, cá nhân vi phạm các quy định phòng, chống dịch COVID-19 và an ninh trật
tự, gây hậu quả về dịch bệnh để đảm bảo tính răn đe của pháp luật./.
Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND, UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; (B/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
(Để P/h chỉ đạo);
- Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố;
- Báo VP, Đài PTTH, Cổng TTGTĐT tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị có trang thông tin điện tử;
- Phòng VH&TT; TT VHTT&TT các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- GĐ, các PGĐ;
- Lưu: VT, TTBCXB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Để tuyên truyền);

Đỗ Hữu Vinh

