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Nhân viên y tế chờ được tiêm chủng AstraZeneca tại Bệnh viện các Bệnh Nhiệt đới Hải Dương, Việt 

Nam, ngày 08/03/2021. REUTERS - Thanh Hue 

Thụy My 

Chiến dịch tiêm chủng chống Covid-19 ở Việt Nam còn quá chậm chạp tại nhiều vùng, theo 

tuyên bố của bộ trưởng Y Tế hôm qua 03/08/2021 được Reuters trích dẫn, trong khi cả nước 

đang phải đối phó với đợt dịch tệ hại nhất từ trước đến nay. 

Việt Nam đã thành công trong việc chống dịch năm ngoái. Nhưng đợt dịch mới do biến thể Delta 

gây ra đã khiến trên 170.000 người bị lây nhiễm kể từ cuối tháng Tư, tăng thêm áp lực cho chính 

quyền phải nhanh chóng triển khai chích ngừa Covid. Bộ trưởng Y Tế Nguyễn Thanh Long nhấn 

mạnh, tiêm chủng từ nay phải là nhiệm vụ hàng đầu và khẩn cấp của các địa phương. 

Số liệu của bộ Y Tế cho thấy chỉ mới có 700.000 người được tiêm chủng đủ hai liều, tức chưa đầy 

1% trong tổng số 98 triệu dân Việt Nam, kể từ khi bắt đầu chiến dịch chích ngừa vào tháng Ba. Bảy 

triệu liều vac-xin đã được sử dụng, chiếm 42,5% số vac-xin đã nhận được cho đến nay. 

Đợt dịch mới khiến một phần ba tỉnh thành Việt Nam phải hạn chế di chuyển, đặc biệt thành phố 

Hồ Chí Minh (Sài Gòn cũ) phải phong tỏa nghiêm ngặt. Kể từ 27/07, số ca mới bị nhiễm trên toàn 

quốc là 170.563. Số người tử vong vì Covid cho đến hôm qua là 2.071, trong đó trên 95% trong 

tháng vừa qua, có 463 bệnh nhân nặng và 20 bệnh nhân nguy kịch phải dùng ECMO. Chỉ riêng 

trong ngày hôm qua 03/08 đã có 8.429 ca dương tính mới, trong đó Sài Gòn chiếm 4.171 ca, mỗi 

ngày có hơn 5.000 cuộc gọi cấp cứu từ bệnh nhân Covid ở Sài Gòn. 

Chính quyền tuần trước loan báo sẽ đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng tại Sài Gòn, và từ nay thành 

phố tập trung cho việc giảm tử vong. Báo chí trong nước dẫn lời phó chủ tịch Dương Anh Đức cho 

biết trong tháng Tám thành phố này cần đến 5,5 triệu liều vac-xin và cần được cấp sớm. Thông tin 

Sài Gòn nhận được 1 triệu liều vac-xin Sinopharm của Trung Quốc do tập đoàn Vạn Thịnh Phát 

nhập về gây hoang mang cho người dân, nhưng hôm qua chính quyền thành phố trấn an không bắt 

buộc tiêm vac-xin Trung Quốc. 

Sau Nhật Bản, Hoa Kỳ, Úc, hôm nay đến lượt chính phủ Anh tặng 415.000 liều vac-xin 

AstraZeneca cho Việt Nam. Khoảng 50 triệu liều Pfizer được đặt mua sẽ về đến Việt Nam trong ba 



tháng cuối năm. Cơ quan USAID cho biết 77 tủ cấp đông âm sâu (-75°C) để bảo quản vac-xin, quà 

tặng được bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ loan báo trong chuyến thăm vừa qua sẽ được giao cho Việt 

Nam vào đầu tháng Chín. 

Việt Nam vốn tập trung mọi nguồn lực vào việc truy vết và cách ly trong những đợt dịch trước, nay 

chuẩn bị xét duyệt cho sử dụng Remdesivir, loại thuốc của Gilead Sciences dành cho bệnh nhân 

Covid. Sắp tới 500.000 lọ Remdesivir sẽ về đến Việt Nam. Favipiravir, một loại thuốc cũng tỏ ra 

hiệu quả trong việc chống Covid, cũng sẽ được xem xét cấp giấy phép. 

 


