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Từ ngày 27/9 đến ngày 30/9, số bệnh nhân Covid-19 nặng đang thở máy tại TP. Hồ Chí
Minh giảm; hiện đã có 25 tỉnh, thành đã cho phép 100% học sinh các cấp đến trường.

Covid-19: Đã tiêm gần 49 triệu liều vaccine; F0 ở
TP. Hồ Chí Minh giảm mạnh; những tỉnh thành nào
cho học sinh trở lại trường?

Cả nước tiêm trên 43,8 triệu liều vaccine Covid-19

Cập nhật trên Cổng thông tin tiêm chủng vaccine Covid-19 cho biết đến 12h trưa ngày 2/10, có
hơn 43,8 triệu liều vaccine Covid-19 đã tiêm chủng.
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10 địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine cao nhất (số mũi tiêm/số vaccine được cấp theo quyết
định) cập nhật đến trưa 2/10 là Lạng Sơn, Bình Định, Phú Yên, Bình Phước, Đồng Tháp, Yên
Bái, Bắc Ninh, Lào Cai, Phú Thọ và Vĩnh Phúc.

10 địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine thấp nhất (số mũi tiêm/số vaccine được cấp theo quyết
định) cập nhật đến trưa 2/10 là: Bắc Kạn, Quảng Trị, Kiên Giang, Hưng Yên, Quảng Ngãi, An
Giang, Hậu Giang và Lai Châu, Quảng Ninh và Bình Dương.

Đến nay Việt Nam đã tiếp cận khoảng gần 60 triệu liều vaccine các loại khác nhau gồm
AstraZeneca; Moderna; Vero Cell, Pfizer; Sputnik V; Abdala. Hiện đã phân bổ khoảng hơn 56
triệu liều.

TP. Hồ Chí Minh: Số ca mắc mới và tử vong tiếp tục giảm

Theo thống kê, từ ngày 27/9 đến ngày 30/9, số bệnh nhân Covid-19 nặng đang thở máy tại TP.
Hồ Chí Minh giảm từ 1.793 trường hợp xuống còn 1.568 trường hợp.

Trong ngày 30/9, có 2.046 người nhập viện, trong khi đó, có 2.866 người xuất viện.

Đặc biệt, số ca tử vong tiếp tục giảm nhanh, ngày 30/9 còn 96 trường hợp, trong khi các ngày
trước đó lần lượt là 106, 113 và 131 trường hợp.

Vĩnh Phúc thuê máy bay đón công dân trở về

Tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang thực hiện thủ tục thuê máy bay để đón công dân có hoàn cảnh khó
khăn đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai trở về địa phương.

Thông tin từ UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức tiếp
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nhận ủng hộ tiền thuê máy bay đón công dân Vĩnh Phúc tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương,
Đồng Nai từ Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Vĩnh Phúc.

Với nguồn kinh phí 2 tỷ đồng từ hiệp hội, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc đã ký hợp đồng với
một công ty hàng không thực hiện 8 chuyến bay (có trợ giá 50%) để đón khoảng 3.000 công
dân có hộ khẩu Vĩnh Phúc đang mắc kẹt tại các tỉnh phía Nam trở về quê hương.

Trước đó (chiều 30/9), UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã tổ chức đón 181 công dân Vĩnh Phúc
đang sinh sống, làm việc tại tỉnh Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh có nguyện vọng trở về địa
phương.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, những công dân được đón về
quê lần này là các trường hợp ưu tiên gồm: trẻ em dưới 16 tuổi và cha, mẹ hoặc người giám hộ;
công dân từ 60 tuổi trở lên; phụ nữ đang mang thai; phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi;
người có hoàn cảnh khó khăn.

25 tỉnh, thành quyết định cho học sinh quay trở lại trường

Sau thời gian dài áp dụng hình thức dạy học trực tuyến, qua truyền hình, hiện có 25 tỉnh, thành
đã cho phép 100% học sinh các cấp đến trường.

25 địa phương cho phép học sinh được đến trường gồm: Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Cao
Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Điện Biên, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Giang…; 13
tỉnh, thành kết hợp cả dạy trực tiếp, trực tuyến và qua truyền hình; 25 địa phương chỉ dạy học
trực tuyến, qua truyền hình.

Dự kiến từ ngày 15 đến 20/10, Đà Nẵng cho học sinh trở lại trường học tập trung. Sở GD-ĐT lên
4 phương án về việc tổ chức dạy và học trực tiếp trở lại.

Ngày 1/10, Sở GD-ĐT Phú Yên đưa ra hướng dẫn dạy học ở các cơ sở giáo dục trung học,
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thường xuyên trong tình hình mới. Theo đó, trường học ở địa phương áp dụng chỉ thị 10 được
tổ chức dạy học trực tiếp trên 2 buổi/tuần, chia lớp làm hai, một nhóm học thứ 2, 4, nhóm còn lại
học thứ 3, 5. Các buổi còn lại học trực tuyến/linh hoạt.

Sở lưu ý các trường chỉ chia nhóm đối với các lớp có trên 30 học sinh. Trường có nhiều học sinh
không đảm bảo điều kiện học trực tuyến có thể bố trí mỗi nhóm học trực tiếp 3 buổi/tuần.
Trường thuận lợi có thể học trực tuyến 100%.

Các địa phương thực hiện chỉ thị 15 tổ chức dạy học trực tuyến/linh hoạt là chủ yếu.

Trong khi đó, trường ở vùng đang thực hiện chỉ thị 16 (bao gồm các cơ sở giáo dục sử dụng
làm nơi cách ly y tế) dạy học trực tuyến/linh hoạt.

Mới đây, Quảng Ngãi quyết định các cơ sở giáo dục trên địa bàn các huyện Bình Sơn, Sơn
Tịnh, Tư Nghĩa, Trà Bồng, Nghĩa Hành và thị xã Đức Phổ tổ chức dạy học trực tiếp đối với giáo
dục phổ thông từ ngày 4/10, bậc học mầm non bắt đầu học trực tiếp từ ngày 11/10.

Riêng địa bàn TP. Quảng Ngãi, từ ngày 11/10 tổ chức dạy học trực tiếp; bậc học mầm non bắt
đầu học trực tiếp từ ngày 18/10.

Tại Bình Thuận, 7 huyện gồm Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh, Đức
Linh, Hàm Tân và huyện Phú Quý sẽ tổ chức dạy học trực tiếp tại trường từ ngày 4/10.

Đối với bậc mầm non, từ 11/10, tùy tình hình ở từng địa phương, dự kiến sẽ cho học sinh toàn
tỉnh bắt đầu đến trường.

Riêng huyện Tuy Phong, TP. Phan Thiết và thị xã La Gi vẫn chưa thể đến trường do dịch bệnh
còn phức tạp.
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Từ ngày 4/10, tất cả học sinh tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên ở Kiên Giang sẽ
đến trường học. Riêng trẻ mầm non đến trường từ ngày 18/10.

Đối với trường học ở khu vực đang áp dụng chỉ thị 15/CT-TTg hoặc 19, nhà trường không tổ
chức cho học sinh chào cờ tại sân trường, chỉ chào cờ tại lớp.

Ngoài ra, ở vùng áp dụng chỉ thị 15, trường bố trí lệch giờ học giữa các khối lớp, không tổ chức
bán trú.

Từ 4/10, Bến Tre cho một số khối lớp bắt đầu đi học trực tiếp trở lại. Theo đó, đối với giáo dục
THCS và giáo dục THPT, Bến Tre sẽ triển khai theo 2 phương án.

Phương án 1, từ ngày 4 - 9/10, học sinh lớp 12 học tập trực tiếp tại trường, chia 1/2 lớp để thực
hiện giãn cách, đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Học sinh từ lớp 6 đến lớp 11 học trực
tuyến.

Từ ngày 11 - 16/11, học sinh lớp 9, 12 học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục. Học sinh từ lớp 6
đến lớp 8 và học sinh lớp 10, 11 học trực tuyến.

Phương án 2, từ ngày 4 - 9/10 vẫn thực hiện như phương án 1. Riêng từ 11 - 16/11, học sinh từ
lớp 6 đến lớp 8 học trực tuyến. Học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo
dục.

Cả 2 phương án đều tổ chức học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục đối với THCS, THPT từ 18/10.

Đối với học sinh cấp 1, từ ngày 18/10 sẽ tổ chức dạy học trực tiếp. Đối với học sinh mầm non sẽ
đi học trở lại từ ngày 1/11.
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Nếu điều kiện cho phép, ngày 11/10, học sinh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh sẽ đến trường học
trực tiếp.

Để bảo đảm cho việc đưa học sinh trở lại trường học trực tiếp, sở yêu cầu 100% cán bộ quản lý,
giáo viên, nhân viên phải được tiêm vaccine, trước mắt tiêm mũi 1 cho giáo viên chưa tiêm, sau
đó tiêm tiếp mũi 2 cho số cán bộ quản lý và giáo viên đã tiêm mũi 1.

Theo Thế giới và Việt Nam.
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