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Tiếp theo Báo cáo nhanh số 199, Bộ Y tế xin báo cáo về diễn biến tình hình 

dịch Covid-19 như sau: 

I. Cập nhật tình hình dịch bệnh (tính đến 16 giờ ngày 10/8/2020) 

1. Trên Thế giới 

- Trong vòng 24 giờ qua, thế giới có trên 236.108 trường hợp bệnh mới và 

trên 4.653 trường hợp tử vong, chủ yếu vẫn tập trung ở ba quốc gia Mỹ, Brazil và 

Ấn Độ. Ghi nhận 20.040.516 trường hợp mắc Covid-19 tại 215 quốc gia, vùng 

lãnh thổ; Mỹ tiếp tục là quốc gia ghi nhận số mắc và tử vong cao nhất trên toàn 

thế giới (5.199.444 trường hợp mắc, 165.617 tử vong); tiếp đó là Brazil 3.035.582 

trường hợp) và Ấn Độ (2.217.645 trường hợp); 22 quốc gia có số mắc trong 

khoảng 100.000 – 1.000.000 trường hợp; 190 quốc gia/vùng lãnh thổ có dưới 

100.000 trường hợp.  

- Tổng số bệnh nhân Covid-19 phục hồi là 12.909.733 tr trong khi vẫn còn 

6.396.544 bệnh nhân vẫn đang được điều trị, với 64.836 trường hợp bệnh nặng 

hoặc nguy kịch. 

- Ghi nhận 734.239 trường hợp tử vong; cao nhất tại Mỹ với 165.617 trường 

hợp; 12 quốc gia khác có số tử vong trong khoảng 10.000 - 100.000 trường hợp 

(Mexico, Anh, Ấn Độ, Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Peru, Iran, Nga, Colombia, Nam 

Phi, Chile). 

Diễn biến dịch và biện pháp đáp ứng tại một số quốc gia 

- Các nước Châu Mỹ:   

+ Tổng số mắc bệnh tại Châu Mỹ đã vượt ngưỡng 10 triệu, chiếm hơn 50% 

tổng số trường hợp bệnh toàn cầu. Kể từ ngày 9/7, mỗi ngày châu lục này đều ghi 

nhận trên 100.000 trường hợp mắc và hiện là tâm điểm của đại dịch Covid-19. 

Mỹ đã lập kỷ lục mới với hơn 5 triệu trường hợp mắc Covid-19, chiếm hơn 1/4 

trong tổng số hơn 20 triệu người mắc Covid-19 toàn cầu. 

+ Brazil đã vượt ngưỡng 3 triệu trường hợp mắc và ngưỡng 100 nghìn 

trường hợp tử vong; là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề thứ hai từ đại dịch 

COVID-19, sau Mỹ. 



- Các nước châu Âu tái áp đặt biện pháp hạn chế theo khu vực, phong tỏa 

một phần, bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, thực hiện giãn cách xã hội; 

chính phủ các nước về cơ bản sẵn sàng ứng phó với kịch bản dịch bùng phát mạnh 

trở lại khi số trường hợp mắc Covid-19 tại đây vượt 3 triệu người, trong đó hơn 

206.000 người đã tử vong. 

- Châu Phi: theo WHO, châu Phi đa ̃ trên 1 triêụ trường hợp COVID-19, 

trong đó có trên 22.000 trường hợp tử vong. Nam Phi là quốc gia chiụ thiêṭ haị 

năṇg nề nhất, với trên 545.000 trường hợp mắc - chiếm hơn 50% tổng số trường 

hợp mắc ở khu vưc̣. Tình traṇg thiếu vâṭ tư y tế để xét nghiêṃ COVID-19 ở châu 

Phi càng khiến dic̣h bêṇh lây lan khó lường ở châu luc̣ có 1,3 tỷ dân này. 

- Châu Đại Dương: 

+ Tại Melbourne, Australia số trường hợp nhiễm tăng gấp đôi trong vòng 1 

tháng từ khi dịch bùng phát tại nơi, Melbourne đang bị phong tỏa đến hết 13/9.  

+ New Zealand đã trải qua 100 ngày không ghi nhận trường hợp lây nhiễm 

trong cộng đồng sau khi tuân thủ chặt ba biện pháp là lệnh phong tỏa nghiêm ngặt, 

thắt chặt kiểm soát đường biên giới và kiểm soát trường hợp mắc bệnh chặt chẽ. 

 - Tại Châu Á và Đông Nam Á: 

+ Số trường hợp bệnh tại Ấn Độ đã tăng gấp đôi trong 3 tuần qua, vượt qua 

con số 2 triệu trường hợp trong ngày 7/8/2020 sau khi tăng ghi nhận số trường 

hợp mới theo ngày tăng kỷ lục hơn 60.000 người. 

+ Philippines cùng với Indonesia trở thành quốc gia có số trường hợp bệnh 

cao nhất ở khu vực Đông Nam Á với gần 130 nghìn trường hợp nhiễm. 

 - Về vắc xin: 

+ Bộ Y tế Nga thông báo ngày 12/8/2020 tới, vắc-xin chống Covid-19, do 

Trung tâm Gamaleya phát triển sẽ được đăng ký ở Nga, việc tiêm chủng đại trà ở 

Nga dự kiến bắt đầu từ tháng 10 tới. Toàn bộ chi phí sẽ do ngân sách nhà nước 

đài thọ. 

+ Viện Các bệnh truyền nhiễm quốc gia (NIID) Lazzaro Spallanzani ở thủ 

đô Rome của Italy sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng một loại vaccine vào cuối tháng 

8 tới. 

+ Trung Quốc sắp thử nghiệm giai đoạn ba vaccine Covid-19 của công ty 

công nghệ sinh học CanSino sẽ sớm bắt đầu tại Ả Rập. 

2. Tại Việt Nam 

- Cho đến nay, cả nước ghi nhận 847 trường hợp mắc COVID-19 (trong đó 

có 352 trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài vào Việt Nam); 14 trường hợp tử 

vong. 

- Từ ngày 23/7/2020 đến nay đã ghi nhận 432 trường hợp, trong đó có 43 

trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài và 389 trường hợp lây nhiễm trong nước tại 

15 tỉnh, thành phố (các trường hợp mới được phát hiện này đều có yếu tố dịch tễ 

liên quan tới ổ dịch tại Đà Nẵng) gồm: Đà Nẵng (273), Quảng Nam (73), Đắk Lắk 



(03), TP. Hồ Chí Minh (08), Quảng Ngãi (05), Hà Nội (06), Thái Bình (01), Đồng 

Nai (02), Hà Nam (01), Bắc Giang (06) và Lạng Sơn (04), Thanh Hóa (01), Quảng 

Trị (04), Hải Dương (01), Khánh Hòa (01). Ghi nhận 14 trường hợp tử vong, trong 

đó Đà Nẵng có 13 trường hợp (BN428, BN437, BN499, BN475, BN429, BN426, 

BN496, BN651, BN718, BN456, BN430, BN737, BN436), Quảng Nam có 01 

trường hợp (BN524), đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng. 

- Trong ngày 10/08/2020, ghi nhận 6 trường hợp mắc mới là các trường hợp 

lây nhiễm trong nước có liên quan tới ổ dịch tại Đà Nẵng gồm các tỉnh, thành phố: 

Đà Nẵng (4), Quảng Nam (01) và 01 trường hợp cách ly ngay sau khi nhập cảnh 

tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm ngay ghi nhận 03 trường hợp tử vong ở 

Đà Nẵng gồm: bệnh nhân mã số BN430, nữ, 33 tuổi, chẩn đoán tử vong là viêm 

phổi nặng do COVID-19, biến chứng suy đa tạng không hồi phục, sốc nhiễm trùng 

nhiễm độc trên nền bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối, lọc màng bụng chu kỳ và 

suy tim tăng huyết áp; bệnh nhân mã số BN737, nữ, 47 tuổi, có tiền sử suy thận 

mạn tính giai đoạn cuối đã chạy thận nhân tạo chu kỳ và đặt Stent, suy tim, tăng 

huyết áp, chẩn đoán tử vong là nhồi máu cơ tim, suy tim, suy thận mạn tính giai 

đoạn cuối, thận nhân tạo chu kỳ và mắc COVID-19 và bệnh nhân mã số BN436, 

nam 66 tuổi, chẩn đoán tử vong là suy hô hấp cấp nặng do COVID-19, sốc nhiễm 

khuẩn trên nên bệnh suy thận mạn. 

 II. Tình hình xuất nhập cảnh, cách ly và người về/đến các địa phương 

từ Đà Nẵng. 

1. Xuất nhập cảnh qua biên giới đường bộ: 

Trong ngày 10/8/2020, tình hình xuất nhập cảnh như sau: 

- Tổng xuất nhập cảnh: 3.215 lượt người (nhập cảnh: 1.621;  xuất cảnh: 

1.594). 

+ Tuyến Việt Nam-TQ: 1.705 lượt người (nhập cảnh: 853;  xuất cảnh: 852). 

+ Tuyến Việt Nam-Lào: 1.503 người (nhập cảnh 764, xuất cảnh 739). 

+ Tuyến Việt Nam-Căm Pu Chia: 07 người (nhập cảnh 04; xuất cảnh: 03). 

- Bàn giao cho y tế địa phương cách ly: 229 người trong đó: 

+ Số người nhập cảnh qua cửa khẩu: 92 người (Việt Nam-TQ: 47, Việt 

Nam-Lào: 41, Việt Nam-Căm Pu Chia: 04)  

+ Số người nhập cảnh trái phép: 62 người (Việt Nam-TQ: 55, Việt Nam-

Lào: 0, Việt Nam-Căm Pu Chia: 07)  

+ Số trao trả qua cửa khẩu: 30 người  (Việt Nam-TQ: 30, Việt Nam-Lào: 0, 

Việt Nam-Căm Pu Chia: 0)  

2. Xuất nhập cảnh qua đường hàng không 

Tình hình nhập xuất cảnh qua đường không, từ 8h00' ngày 09/8/2020 đến 

8h00' ngày 10/8/2020: tổng số: 1686 

- Người nước ngoài: 332 lượt người, tăng 115 lượt người so với ngày 

09/8/2020: 



+ Nhập cảnh 104 lượt người, tăng 59 lượt;  

+ Xuất cảnh 228 lượt người, tăng 56 lượt. 

- Người Việt Nam: 1354 lượt người, tăng 1016 lượt người so với ngày 

09/8/2020:  

+ Nhập cảnh 358 lượt người, tăng 323 lượt; 

+ Xuất cảnh 996 lượt người, tăng 643 lượt. 

3. Tình hình thực hiện cách ly 

- Tính đến 10/8/2020, trên cả nước hiện đang cách ly 165.983 người, trong 

đó cách ly tại cơ sở y tế: 5.628; tại khu cách ly tập trung: 27.472 và tại nhà/nơi 

lưu trú 132.883 người. 

- Tính đến 10/8/2020, các cơ sở cách ly do quân đội quản lý hiện đang cách 

ly 8.486 người tại 75 điểm cách ly (các cơ sở do quân đội quản lý đã thực hiện 

cách ly 97.950 người, trong đó hết cách ly 88.994 người). 

4. Người về/đến các địa phương từ Đà Nẵng 

Tính đến ngày 10/8/2020, Bộ Y tế nhận được báo cáo của 49/63 tỉnh/thành 

phố đã tiến hành rà soát, quản lý được 325.945 người đi đến các địa điểm có nguy 

cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020-28/7/2020, 

số người được quản lý tại một số tỉnh trọng điểm có nguy cơ cao như: Hà Nội 

(98.440 người), TP Hồ Chí Minh (45.312 người), (Huế (30.000 người), Quảng 

Nam (18.950 người), Bắc Giang (4.980 người), Quảng Ngãi (3.982 người), Bà 

Rịa- Vũng Tàu (3.242 người), Thái Bình (3.240 người), Lạng Sơn (1.798 người), 

Thanh Hóa (992 người). 

Trong đó 6.354 người được cách ly tại cơ sở y tế, 17.959 người được cách 

ly tại cơ sở cách ly tập trung và 266.438 người được cách ly tại nhà. 

Số người được lấy mẫu xét nghiệm 119.025 người, trong đó có 373 người 

chẩn đoán dương tính COVID-19, 106.576 người chẩn đoán loại trừ COVID-19. 

III. Thông tin các hoạt động mới triển khai 

- Bộ Y tế đã cử 05 đoàn công tác đi kiểm tra đoàn kiểm tra việc triển khai 

công tác phòng chống dịch COVID-19. 

- Tiếp tục đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tốc độ rà soát, xác minh, quản 

lý tất cả các trường hợp đến thành phố Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020 đã trở về địa 

phương; thực hiện kiên quyết việc cách ly tập trung các trường hợp F1. 

- Tiếp tục tập huấn quy trình, bố trí nhân lực  để điều trị các bệnh nhân tại 

Đà Nẵng và Quảng Nam. Hôm nay, 04 bệnh nhân (423, 424, 441, 442) đầu tiên 

tại Đà Nẵng đã được công bố khỏi bệnh; Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đang hỗ 

trợ Hà Nội xét nghiệm 70.000 mẫu bệnh phẩm từ người trở về từ Đà Nẵng từ 

15/7/2020 đến nay. 

- Lãnh đạo Bộ Y tế làm việc với Lữ đoàn 683, Cục Vận tải , Tổng Cục Hậu 

cần, Bộ Quốc phòng về thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. 



- Bộ Y tế phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục theo dõi sát tình 

hình thi tốt nghiệp THPT; đảm bảo an toàn về sức khỏe thí sinh trong kỳ thi. 

- Tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố hỗ trợ các nhà ngoại giao, chuyên gia, lao động kỹ thuật cao,  công dân Việt 

Nam bị kẹt vì dịch COVID-19 và các trường hợp người nhập cảnh vì lý do nhân 

đạo nhập cảnh Việt Nam. Hôm nay, 270 công dân Việt Nam từ Arab Saudi, Síp 

đã về nước an toàn. 

-  Bộ Y tế tiếp tục phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện truy 

vết các người đi/đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao, hỗ trợ các địa phương 

tìm, xác định các đối tượng đi trên các chuyến bay, phương tiện công cộng có 

người nhiễm bệnh. 

- Tiếp tục cập nhật bản tin hàng ngày về Covid-19 trên Cổng thông tin Bộ 

Y tế và các phương tiện truyền thông, mạng xã hội; cung cấp thông tin cập nhật 

tình hình dịch bệnh hàng giờ, kịp thời cho các cơ quan báo chí; tuyên truyền, 

khuyến cáo người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone, NCOVI; thực hiện 

các khuyến nghị của Bộ Y tế, thực hiện các thói quen tốt phòng chống dịch bệnh 

thời gian trước đây như hạn chế đi ra khỏi nhà trong trường hợp không cần thiết, 

đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà… 

- Bộ Y tế tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, chuyên gia đánh giá, nhận 

định tình hình dịch, báo cáo, đề xuất các giải pháp đáp ứng phù hợp với Chính 

phủ và Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. 

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; 

- 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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