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BỘ Y TẾ  
_____________ 

Số: 1289/BC-BYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2020 
 

 

BÁO CÁO NHANH (Số 206) 

Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 (nCoV) 

ngày 16/8/2020 

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ 

 

Tiếp theo Báo cáo nhanh số 205, 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 30 ngày 16/8/2020) 

1. Trên Thế giới 

- Trong vòng 24 giờ qua, thế giới có trên 273.020 trường hợp  mắc mới và 

trên 5.820 trường hợp tử vong, chủ yếu vẫn tập trung ở ba quốc gia Mỹ, Brazil và 

Ấn Độ. Hiện đã ghi nhận 21.630.910 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 (5.529.789 trường hợp mắc, 172.606 tử vong); tiếp đó là Brazil 

3.317.832 trường hợp) và Ấn Độ (2.594.112 trường hợp); 24 quốc gia có số mắc 

trong khoảng 100.000 – 1.000.000 trường hợp; 188 quốc gia/vùng lãnh thổ có 

dưới 100.000 trường hợp.  

- Tổng số bệnh nhân Covid-19 phục hồi là 14.340.406, trong khi vẫn còn 

6.521.297 bệnh nhân vẫn đang được điều trị, với 64.444 trường hợp bệnh nặng 

hoặc nguy kịch. 

- Thế giới đã ghi nhận 769.207 trường hợp tử vong, cao nhất tại Mỹ với 

172.606 trường hợp, Brazil đứng thứ 2 với 107.297 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 hơn 11 triệu, chiếm hơn 50% 

tổng số trường hợp bệnh toàn cầu và hiện là tâm điểm của đại dịch Covid-19. 

Trường hợp mắc Covid-19 tại Mỹ chiếm hơn 1/4 trong tổng số người mắc Covid-

19 toàn cầu. Thống kê ngày 13-8 cho thấy toàn nước Mỹ có 1.424 người chết vì 

COVID-19, cao nhất kể từ ngày 28-7. 
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+ Brazil đã vượt ngưỡng 3,3 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 3,2 triệu người, trong đó hơn 

210.000 người đã tử vong. 

+ Ngày 15-8, Bộ Y tế Pháp đã ghi nhận thêm 3.310 ca COVID-19. Đây là 

lượt tăng trong ngày kỷ lục kể từ sau khi quốc gia này áp lệnh phong tỏa tới ngày 

thứ 4. 

+ Du khách Anh gấp rút đặt vé máy bay, tàu thuyền để về nước trước khi 

lệnh cách ly với người trở về từ Pháp có hiệu lực từ 15/8. 

- Châu Phi: đa ̃ có trên 1 triêụ trường hợp COVID-19, trong đó có trên 

22.500 trường hợp tử vong. Tổng thống Nam Phi ngày 15-8 cho biết tất cả các 

dấu hiệu đều cho thấy quốc gia châu Phi này đã đạt đỉnh dịch COVID-19. Vì thế, 

ông tuyên bố lập tức xóa bỏ phong tỏa đối với Nam Phi. 

- 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. 

Bang Victoria của Australia có thêm 21 ca tử vong - cao nhất từ trước đến nay. 

+ New Zealand áp đặt lệnh phong tỏa chặt chẽ đối thêm 12 ngày với thành 

phố lớn nhất nước là Auckland, sau khi phát hiện thêm ca lây nhiễm cộng đồng. 

Đây là những ca nhiễm trong cộng đồng đầu tiên được công bố ở New Zealand 

trong 102 ngày qua. 

 - Tại Châu Á và Đông Nam Á: 

+ Ấn Độ ghi nhận ngày thứ 14 liên tiếp có số ca mắc mới trên 50.000 ca, 

đứng đầu Châu Á cho dù đã tái áp đặt lệnh phong tỏa. Đây là tốc độ lây nhiễm 

cao nhất trên thế giới. 

+ Tổng số ca mắc COVID-19 của Philippines vượt qua Indonesia, trở thành 

ổ dịch nghiêm trọng nhất ở Đông Nam Á. Trước diễn biến mới, nhà chức trách 

Philippines đã phải tái áp đặt các biện pháp giãn cách phòng dịch nghiêm ngặt. 

+ Hàn Quốc đã mở một mặt trận công nghệ cao mới trong cuộc chiến chống 

dịch COVID-19, theo đó lắp các nhà chờ xe buýt thông minh có thể kiểm tra thân 

nhiệt và có đèn cực tím tẩy trùng tại các trạm xe buýt. Hàn Quốc đã tái triển khai 

giãn cách xã hội nghiêm ngặt tại thủ đô Seoul để đối phó với làn sóng lây nhiễm 

mới đang đe dọa cuộc chiến chống Covid-19 ở nước này. 

 - Về nghiên cứu và sản xuất vắc xin: 
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+ Hôm 11-8, Tổng thống Vladimir Putin thông báo Nga đã đăng ký loại 

vắcxin ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới có tên Sputnik V. Giá xuất khẩu 

vắcxin ngừa COVID-19 ít nhất là 10 USD cho 2 liều. Nga hôm nay bắt đầu khởi 

động quá trình sản xuất vaccine Covid-19 do Viện Gamaleya phát triển. 

+ Chính phủ Argentina cho biết vừa đạt một thỏa thuận với công ty dược 

AstraZeneca (Anh) và công ty công nghệ sinh học mAbxience của tập đoàn 

INSUD (Tây Ban Nha), bao gồm phần chuyển giao công nghệ, sẽ cho phép sản 

xuất 150 triệu đến 250 triệu liều văcxin cung cấp cho tất cả khu vực Mỹ Latin, trừ 

Brazil. 

+  Chính phủ Indonesia sẽ dành khoản ngân sách trị giá khoảng 339 triệu 

USD trong năm nay để sản xuất 30 - 40 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 đang 

được thử nghiệm lâm sàng tại công ty dược phẩm nhà nước PT Bio Farma. 

+ Bộ y tế Hàn Quốc cho biết  trong năm nay sẽ tiến hành thử nghiệm lâm 

sàng trên người với 3 "ứng viên" vaccine phòng COVID-19 phát triển trong nước. 

Một loại vaccine là của SK Bioscience của công ty dược phẩm thuộc Tập đoàn 

SK, trong khi 2 vaccine còn lại là của công ty Genexine và GeneOne Life Science. 

2. Việt Nam (tính đến 16h30 ngày 16/8/2020) 

- Trong ngày 16/08/2020, ghi nhận 09 trường hợp mới lây nhiễm trong nước 

(Đà Nẵng: 08, Hà Nội: 01), trong đó trường hợp mới tại Hà Nội (Thanh Xuân), 

nam, 30 tuổi, có tiền sử đến Đà Nẵng từ ngày 20-22/7/2020. Trong ngày ghi nhận 

03 trường hợp đã được cách ly khi nhập cảnh về nước. 

- Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 592 trường hợp mắc COVID-19 trong 

nước, trong đó có 24 trường hợp tử vong. Ngoài ra, ghi nhận 370 trường hợp mắc 

nhập cảnh từ nước ngoài. 

- Từ ngày 23/7/2020 đến nay đã ghi nhận  486 trường hợp lây nhiễm trong 

nước tại 15 tỉnh, thành phố gồm: Đà Nẵng (344), Quảng Nam (90), TP. Hồ Chí 

Minh (08), Hà Nội (08), Quảng Trị (07), Bắc Giang (06), Quảng Ngãi (05), Lạng 

Sơn (04), Đắk Lắk (03), Đồng Nai (02), Thái Bình (01), Hà Nam (01), Thanh Hóa 

(01), Hải Dương (05) và Khánh Hòa (01). Phát hiện 61 trường hợp nhập cảnh từ 

nước ngoài. 

Đã ghi nhận 24 trường hợp tử vong, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh 

lý nền nặng, trong đó Đà Nẵng có 20 trường hợp, Quảng Nam có 03 trường hợp, 

và Quảng Trị có 01 trường hợp. 

  

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 16/8/2020, tình hình xuất nhập cảnh như sau: 
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- Tổng xuất nhập cảnh: 3.933 lượt người (nhập cảnh: 1.921;  xuất cảnh: 

2.012). 

+ Tuyến Việt Nam -Trung Quốc: 2.131 lượt người (nhập cảnh: 979  xuất 

cảnh: 1.152). 

+ Tuyến Việt Nam-Lào: 1.788 người (nhập cảnh 929, xuất cảnh 859). 

+ Tuyến Việt Nam-Căm Pu Chia: 14 người (nhập cảnh 13; xuất cảnh: 01). 

- Bàn giao cho y tế địa phương cách ly: 158 người trong đó: 

+ Số người nhập cảnh qua cửa khẩu: 89 người (Việt Nam -Trung Quốc: 18, 

Việt Nam-Lào: 58, Việt Nam-Căm Pu Chia: 13). 

+ Số người nhập cảnh trái phép: 56 người  (Việt Nam -Trung Quốc: 48, 

Việt Nam -Lào: 03, Việt Nam - Căm Pu Chia: 5). 

+ Số trao trả qua cửa khẩu:  13 người (Việt Nam - Trung Quốc). 

2. Xuất nhập cảnh qua đường hàng không 

 Tình hình nhập xuất cảnh qua đường không, từ 8h00' ngày 15/8/2020 đến 

8h00' ngày 16/8/2020: 

- Tổng số người nước ngoài nhập xuất cảnh: 388 lượt người, giảm 403 lượt 

so với ngày so với 15/8/2020, trong đó: 

+ Nhập cảnh: 167 lượt người , giảm 358 lượt. 

+ Xuất cảnh: 221 lượt người, giảm 45 lượt 

- Tổng số công dân Việt Nam nhập xuất cảnh: 508 lượt người, giảm 800 

lượt so với ngày 15/8/2020 trong đó: 

+ Nhập cảnh: 59 lượt người, giam 675 lượt  

+ Xuất cảnh: 449 lượt người, giảm 125 lượt. 

3. Tình hình thực hiện cách ly 

- Tính đến 16/8/2020, trên cả nước hiện đang cách ly 128.110 người, trong 

đó cách ly tại cơ sở y tế: 5.464; tại khu cách ly tập trung: 46.270 và tại nhà/nơi 

lưu trú 76.376 người. 

- Tính đến 16/8/2020, các cơ sở cách ly do quân đội quản lý hiện đang cách 

ly 9.019 người tại 82 điểm cách ly (các cơ sở do quân đội quản lý đã thực hiện 

cách ly 103.140 người, trong đó hết cách ly 94.121 người) 

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

Tính đến ngày 16/8/2020, Bộ Y tế nhận được báo cáo của 59/63 tỉnh/thành 

phố đã tiến hành rà soát, quản lý được 456.658 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 

(98.579), TP.Hồ Chí Minh (45.312), Huế (30.000), Quảng Nam (55.114), Quảng 

Trị (16.158), Đắk Lắk (12.187), Đồng Nai (6.481), Bắc Giang (5.415), Quảng 



5 

 

Ngãi (3.982), Bà Rịa-Vũng Tàu (3.254), Thái Bình (3.710), Lạng Sơn (1.846), Hà 

Nam (1.225) Thanh Hóa (1.109). 

Trong đó 10.998 người được cách ly tại cơ sở y tế, 33.547 người được cách 

ly tại cơ sở cách ly tập trung và 412.113 người được cách ly tại nhà. 

Số người được lấy mẫu xét nghiệm 249.049 người, trong đó có 457 người 

chẩn đoán dương tính COVID-19, 205.451 người chẩn đoán loại trừ COVID-19. 

 

III. Thông tin các hoạt động mới triển khai 

- Bộ Y tế đôn đốc tỉnh Hải Dương khẩn trương triển khai quyết liệt các biện 

pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

- 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. Hà Nội dự kiến sẽ hoàn thành xét nghiệm những người từ Đà Nẵng  từ 

ngày 15/7/2020 vào tuần sau. 

- Tăng tốc việc xét nghiệm xác định COVID-19: Từ 23/7 – 16/8/2020, thực 

hiện 318.119 xét nghiệm trong tổng số 741.800 xét nghiệm Realtime RT-PCR từ 

đầu dịch (42.9%);  Từ 23/7 – (13h00)16/8, tại TP. Đà Nẵng đã thực hiện 75.483 

xét nghiệm (16/8 xét nghiêṃ 5361 mâũ); Hà Nội đã thực hiện 21.837 xét nghiệm 

(16/8 xét nghiêṃ 4102 mâũ) ; TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện 74.482 xét nghiệm 

(16/8 xét nghiêṃ 1051 mâũ). Bộ Y tế cũng đã hỗ trợ Bệnh viện C Đà Nẵng thiết 

lập hệ thống xét nghiệm nCoV nhằm giảm tải cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Đà Nẵng. 

- 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. 

-  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… 
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- 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. 

Q. BỘ TRƯỞNG 

 
 

 

 

Nguyễn Thanh Long 
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