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Căn cứ tình hình diễn biến dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 

COVID-19 tỉnh báo cáo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, cụ 

thể như sau: 

I. Tình hình dịch COVID-19 trên Thế giới và Việt Nam 

1. Thế giới: 186.089.034 người mắc, 4.021.397 người tử vong trên 222 quốc 

gia, vùng lãnh thổ. 

2. Việt Nam: 21.560 người mắc trên 56 tỉnh, thành phố; 104 ca tử vong; 8.022 

ca bình phục. Làn sóng dịch đợt 4, Số mắc COVID-19 lây nhiễm trong nước từ ngày 

27/4/2021 đến nay là 20.862 trường hợp trên 50 tỉnh/thành phố, khả năng sẽ tiếp tục 

tăng trong những ngày tới. 

II. Tình hình dịch COVID-19 tại Bà Rịa-Vũng Tàu  

1. Số ca nhiễm xác định: 

Cộng dồn: 170 người (Có 31 ca ghi nhận lây nhiễm trong trong tỉnh).  

- Đã khỏi bệnh và ra viện: 121 người. 

- Đang điều trị và cách ly sau điều trị tại TTYT huyện Long Điền: 49 người. 

2. Số trường hợp cách ly tập trung (phụ lục 1 đính kèm):  

- Cộng dồn: 14.595 người. Hiện đang được cách ly, giám sát: 1.191 trường hợp. 

- Số cách ly tập trung trong đợt dịch này: 478 trường hợp. 

- Tổng các cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh: 20 cơ sở với sức chứa 4.792 người. 

3. Số trường hợp thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 

- Cộng dồn: 11.322 người.  

- Hiện còn đang giám sát cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 4.323 người. 

- Số cách ly tại nhà trong đợt dịch này: 1.526 trường hợp. 

4. Số trường hợp tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú: 

- Cộng dồn: 44.733 người.  

- Hiện còn theo dõi là: 8.309 người. 

- Số theo dõi sức khỏe trong đợt dịch này: 1.336 trường hợp. 
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III. Các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

1. Các chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng và công tác truy vết liên quan đến 

các ca nhiễm: 

a) Tính đến ngày 08/7/2021, trên địa bàn tỉnh có 12 chuỗi lây nhiễm Covid-

19, cụ thể: 

- Ca bệnh BN 16320 N.V.T (Phước Tỉnh, Long Điền) 

- Ca bệnh BN 18713 T.T.T.K (Sơn Bình, Châu Đức) 

- Ca bệnh BN 18715 N.C.P (Phước Hưng, Long Điền) 

- Ca bệnh BN 18775 P.T.T (Suối Tre, Đồng Nai) 

- Ca bệnh BN 20552 T.V.H (Bà Rịa) 

- Ca bệnh BN 20555 T.Đ.L (Phước Hòa, Phú Mỹ) 

- Ca bệnh B.T.K.H (Vũng Tàu) 

- Ca bệnh Đ.T.H (Tân Hải, Phú Mỹ) 

- Ca bệnh N.T.L (Phước Hưng, Long Điền)  

- Ca bệnh P.N.H & T.T.B.D (Long Tâm, Bà Rịa) 

- Ca bệnh T.Q.T & L.N.Q (QL51, Phú Mỹ) 

- Ca bệnh H.V.N (Vũng Tàu) 

b) Tình hình truy vết liên quan đến 09 chuỗi lây nhiễm trên như sau: 

Liên quan đến 05 chuỗi lây nhiễm trên địa bàn tỉnh, có 31 F0, 832 F1, 3.463 

F2, 5.639 F3; trong đó: 

Các chuỗi lây nhiễm F0 F1 F2 F3 

Liên quan đến ca bệnh BN 16320 N.V.T (Phước Tỉnh, Long Điền) 11 309 558 550 

Liên quan đến ca bệnh BN 18713 T.T.T.K (Sơn Bình, Châu Đức) 2 131 929 2.635 

Liên quan đến ca bệnh BN 18715 N.C.P (Phước Hưng, Long Điền) 1 38 89 230 

Liên quan đến ca bệnh BN 18775 P.T.T (Suối Tre, Đồng Nai) 3 132 1.238 1.895 

Liên quan đến ca bệnh BN 20552 T.V.H (Bà Rịa) 2 28 294 149 

Liên quan đến ca bệnh BN 20555 T.Đ.L (Phước Hòa, Phú Mỹ) 1 5 35 0 

Liên quan đến ca bệnh B.T.K.H (Vũng Tàu) 4 69 110 144 

Liên quan đến ca bệnh Đ.T.H (Tân Hải, Phú Mỹ) 1 25 48 0 

Liên quan đến ca bệnh N.T.L (Phước Hưng, Long Điền) 1 16 88 22 
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Liên quan đến ca bệnh P.N.H & T.T.B.D (Long Tâm, Bà Rịa) 2 10 18 14 

Liên quan đến ca bệnh T.Q.T & L.N.Q (QL51, Phú Mỹ) 2 36 56 0 

Liên quan đến ca bệnh H.V.N (Vũng Tàu) 1 33 0 0 

Tổng cộng 31 832 3.463 5.639 

 

2. Công tác cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe: 

Tổng số các trường hợp phải cách ly, theo dõi sức khỏe là 70.650 người, trong 

đó đang cách ly, theo dõi là 13.823, cụ thể: 

Cách ly, theo dõi sức khỏe Cộng dồn 
Đang cách ly, 

theo dõi 

Cách ly tập trung 14.595 1.191 

Cách ly tại nhà 11.322 4.323 

Theo dõi sức khỏe 44.733 8.309 

Tổng cộng 70.650 13.823 
 

3. Cơ sở cách ly: 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 20 cơ sở cách ly tập trung với sức chứa: 4.729 

người (chi tiết phụ lục đính kèm). Trong đó: 

- Cơ sở cách ly theo Quyết định 878/QĐ-BYT là 15 cơ sở với sức chứa 4.284 

người. Hiện nay đang cách ly 937, sức chứa còn lại: 3.347 

- Cơ sở cách ly tại các khách sạn là 5 cơ sở với sức chứa 508 người. Hiện nay 

đang cách ly 254 người, sức chứa còn lại 254. 

4. Công tác xét nghiệm: 

- Số lượng mẫu xét nghiệm tính đến 06 giờ ngày 08/7/2021: 34.745 mẫu. 

- Số người được xét nghiệm tính đến 06 giờ ngày 08/7/2021: 29.369 người. 

Tất cả các trường hợp F1, F2 đã lấy mẫu xét nghiệm lần 1, cho kết quả âm tính. 

5. Công tác điều trị:  

 Tổng số ca mắc ghi nhận tại tỉnh đến 06 giờ ngày 09/7/2021 là 170 ca. Đến 

nay đã bình phục 121 ca, đang điều trị 49 ca. 

6. Tình hình tiếp nhận người nhập cảnh vào Việt Nam, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu làm việc; hỗ trợ trao đổi thuyền viên: 

- Tổng số đợt tiếp nhận công dân Việt Nam: 17 đợt với 4.757 người, trong đó 

có 61 trường hợp dương tính. 

- Tổng số chuyên gia nhập cảnh vào tỉnh để làm việc và cách ly tại tỉnh, cộng 

dồn: 4.131 chuyên gia. Hiện còn đang cách ly tập trung: 254 người. 
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- Tổng số thuyền viên nhập cảnh, thực hiện thay đổi thuyền viên và cách ly tại 

tỉnh, cộng dồn: 3.973 thuyền viên. Hiện còn đang cách ly tập trung: 146 người. 

IV. CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ PHÒNG CHỐNG 

DỊCH COVID-19: 

1. Năng lực xét nghiệm và tổ chức điều trị 

a) Cơ sở vật chất: 

- Cơ sở điều trị hiện tại: Bệnh viện điều trị Covid-19 trên cơ sở TTYT huyện 

Long Điền, quy mô 100 giường bệnh. 

- Phương án thành lập, mở rộng các cơ sở diều trị: 

+ Tình huống dịch diễn biến theo 04 cấp độ: Mở rộng cơ sở điều trị với quy mô 

800 giường. 

+ Tình huống dịch lan rộng: Thành lập bệnh viện Dã chiến với quy mô 400 

giường. 

b) Trang thiết bị y tế tại cơ sở điều trị: 

- Thiết bị xét nghiệm RT-PCR: 

Tổng số Hệ thống RT-PCR hiện có: 07 Hệ thống. Trong đó: được bố trí tại các 

đơn vị gồm 05 Hệ thống đặt tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và 01 hệ thống đặt tại 

Bệnh viện Vũng Tàu, 01 hệ thống đặt tại Bệnh viện Bà Rịa. 

Với số lượng này, công suất thực hiện tối đa 2.450 mẫu đơn/ngày (350 mẫu 

đơn/ngày/hệ thống), hoặc xét nghiệm được 24.500 mẫu gộp/ngày tương đương xét 

nghiệm cho dân số 01 xã, phường. 

- Vật tư, sinh phẩm, trang phục phòng chống dịch: 

+ Sinh phẩm chạy RT-PCR Hiện có tại kho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật 

3.000 mẫu đơn đáp ứng được 30.000 mẫu. Dự kiến ngày 07/7/2021 tiếp tục giao 

thêm 35.700 test. 

+ Test nhanh kháng nguyên hiện có: 8.300 test, dự kiến 07/7/2021 công ty tiếp 

tục giao thêm 85.000 test. 

+ Trang phục phòng chống dịch: 6.064 bộ 

+ Vật tư, trang phục phòng chống dịch tại các đơn vị/địa phương (chi tiết đính 

kèm). 

- Tổng số lượng mua sắm được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

1747/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 đáp ứng được 200.000 mẫu gộp. 

* Tiếp tục dự trù phương tiện, trang thiết bị, hoá chất, vật tư, sinh phẩm 

phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 cho 6 tháng cuối năm 2021:  

- Sở Y tế tiếp tục trình UBND tỉnh mua sắm thêm 60.000 mẫu đơn (tương 

đương 600.000 mẫu gộp 10) chạy RT-PCR và 700.000 test nhanh kháng nguyên. 
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- Đối với dự trù 6 tháng cuối năm phương tiện, trang thiết bị, hoá chất, vật tư, 

sinh phẩm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương: Sở Y tế đang 

tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 

Công tác cung ứng phương tiện, trang thiết bị, hoá chất, vật tư, sinh phẩm phục 

vụ phòng, chống dịch Covid-19 của ngành y tế hiện tại đảm bảo theo yêu cầu. 

c. Năng lực lấy mẫu: 

Hiện nay ngành Y tế đã tập huấn công tác lấy mẫu: 606 người. Ekip lấy mẫu là 

2 nhân viên y tế/ 01 bàn. 

Trong trường hợp bình thường thì tổ chức lấy mẫu chia làm 2 ca, mỗi ca 4 tiếng: 

như vậy khả năng lây mẫu là 72.000 mẫu/ ngày. 

Trong trường hợp cấp bách sẽ tổ Chức lấy mẫu 3 ca, mỗi ca 4 tiếng: như vậy 

khả năng lấy mẫu 108.000 mẫu/ngày. 

Hướng sắp tới ngành y tế tiếp tục tập huấn thêm cho các đối tượng như điều 

dưỡng, kỹ thuật viên, dược, … để tăng cường công tác lấy mẫu xét nghiệm. 

2. Công tác tiêm Vắc-xin phòng ngừa Covid-19: 

a) Tổng số liều được cấp cả 03 đợt: 27.700 liều, tương đương với 33.353 người 

được tiêm, đã tiêm 33.353 người, chiếm 100% (trong đó có 283 người tiêm mũi 2 

và 32.787 người tiêm mũi 1).  

b)  Số người cần tiêm tổng cộng: 664.427 người. Cụ thể: 

- Dân số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tính đến ngày 01.01.2021: 1.198.606 người1. 

Trong đó, trên 18 tuổi là: 899.837 người. 

- Mục tiêu của Chương trình COVAX Facility, các tỉnh, thành sẽ được phân 

bổ để đảm bảo 20% dân số, tương đương với 240.000 người. 

- Số người cần tiêm Vắc xin theo dân số dự kiến còn lại: 659.837 người. 

- Số lượng công nhân, người lao động ngoài tỉnh: 3.000 người. 

- Số lao động người nước ngoài: 1.590 người. 

c) Hiện tại, kho chứa Vắc-xin: 500.000 liều (Astra Zeneca)/đợt; dự kiến tiêm 

trong 20 ngày/đợt. 

d) Năng lực tiêm: 26.000 mũi tiêm/ngày (200 người/ bàn tiêm/ngày, mỗi bàn 

03 người). 

III. PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Bối cảnh và Dự báo 

- Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn 

biến phức tạp, lây lan với trên diện rộng ở nhiều quốc gia trên thế giới với nhiều biến 

chủng mới của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây lan nhanh, mạnh hơn trước tại 

nhiều quốc gia. Số lượng người mắc bệnh, số người chết vẫn tiếp tục gia tăng. Nhiều 

 
1 Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
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nước tái phóng tỏa vì biến chủng Delta. 

- Nguy cơ dịch bệnh vẫn thường trực, nhất là từ người nhập cảnh nhưng không 

chấp hành nghiêm quy định về cách ly, giám sát y tế; từ người nhập cảnh trái phép 

băng đường biển, nguồn bệnh từ các đợt dịch trước nhưng chưa được phát hiện…; 

- Đợt dịch này Bộ Y tế nhận định Vi rút đa biến chủng, đa nguồn lây nên 

bất cứ lứa tuổi nào cũng có thể mắc, bất cứ địa phương nào cũng có nguy cơ dịch có 

thể bùng phát, với mức độ lây lan rất nhanh và tỷ lệ bệnh nhân nặng tăng… 

- Vẫn còn một bộ phận người dân còn chủ quan, lơ là, chưa chấp hành nghiêm 

các biện pháp phòng chống dịch bệnh. 

 

Nhận định nguy cơ dịch bệnh COVID-19 tại Bà Rịa-Vũng Tàu: 

- Tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của Tổ quốc, do đó nhu 

cầu người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà 

quản lý doanh nghiệp nhập cảnh vào và làm việc tại tỉnh rất cao. 

- Tỉnh có thế mạnh về lĩnh vực cảng biển, là trung tâm cảng biển chính của 

khu vực Đông Nam bộ. Do đó, tàu thuyền ra vào thường xuyên để trao đổi hàng hóa; 

đồng thời có hoạt động thay đổi thuyền viên trên các chuyến tàu nhập cảnh. Theo 

quy định, các thuỷ thủ này phải được cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly tập trung. 

- Tỉnh có nhiều khu công nghiệp tập trung với số lượng lớn công nhân. 

Hiện tại, tỉnh đã có ca bệnh trong cộng đồng, do đó, càng đòi hỏi công tác 

phòng, chống dịch trong thời gian tới phải quyết liệt hơn, chủ động hơn, tích cực 

hơn, với phương châm “Phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, truy vết nhanh, điều 

trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”. 

 2. Công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới: Quyết liệt, 

bình tĩnh, linh hoạt, sáng tạo, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc” 

- Huy động tối đa lực lượng y tế thường trực tại địa bàn, hỗ trợ công tác truy 

vết, xét nghiệm diện rộng tại các địa phương để phấn đấu hoàn thành công tác truy 

vết, xét nghiệm trong thời gian sớm nhất. 

- Khẩn trương điều tra, truy vết, không để bỏ sót các trường hợp F1, F2 liên 

quan trên địa bàn; đồng thời tiếp tục theo dõi, kiểm soát chặt chẽ những trường hợp 

(F2) cách ly tại nhà.  

- Tiếp tục tổ chức việc lấy mẫu xét nghiệm sàn lọc đối với người dân tại khu 

vực có ca nhiễm; đồng thời theo dõi kết quả xét nghiệm các trường hợp trên để chủ 

động triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại địa phương. 

- Tiếp tục tổ chức phun hóa chất khử khuẩn tại nơi ở của tất cả các trường hợp 

F1, F2 (nếu có truy vết được) trên địa bàn. 
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- Tăng cường tuyên truyền, phát thanh về tình hình dịch bệnh để người dân 

biết, không hoang mang, chủ động tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 

và tuân thủ các quy định về công tác phòng chống dịch. 

- Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về vật tư, sinh phẩm, hóa chất trang thiết 

bị… đáp ứng với các tình huống dịch bệnh. 

- Tiếp tục tổ chức rà soát, nắm thông tin, tình hình hoạt động của các hộ tiểu 

thương, kinh doanh trong chợ, vựa mua bán trái cây, hải sản, hộ kinh doanh bách 

hóa phẩm và các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ vận tải trên địa bàn để quản lý 

chặt chẽ; triển khai cho các hộ tiểu thương, kinh doanh ký cam kết phòng chống dịch 

Covid-19, trong đó thông tin cụ thể về nguồn cung cấp hàng hóa để theo dõi, kiểm 

soát chặt chẽ, nhất là đối với các đầu mối cung cấp hàng hóa từ các địa bàn ngoài 

tỉnh. 

- Tăng cường triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone, NCOVI và quét mã QR-

Code trong phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

- Tiếp tục triển khai giám sát nghiêm các trường hợp từ địa phương khác về 

tỉnh theo các Hướng dẫn giám sát, cách ly, chỉ định xét nghiệm đối với người từ địa 

phương khác về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cập nhật thường xuyên). Tăng cường kiểm 

soát chặt chẽ người, phương tiện vào tỉnh tại các chốt. 

- Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, 

khu công nghiệp, chợ, siêu thị,… 

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố và 

cơ quan, đơn vị phải chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực ứng phó với các cấp độ dịch 

một cách chủ động theo phương châm 4 tại chỗ. 

- Ngành Y tế tiếp tục cập nhật, dự báo tình hình; phối hợp với các ngành, đơn 

vị, địa phương triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 

trên địa bàn tỉnh. 

  Trên đây là báo cáo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

Sở Y tế sẽ tiếp tục cập nhật và báo cáo kịp thời./. 

 

Nơi nhận: 

- BCĐ QG PCD COVID-19 (báo cáo); 

- Bộ Y tế (báo cáo); 

- TTr. Tỉnh ủy (báo cáo); 

- TTr. HĐND tỉnh (báo cáo); 

- TTr. UBND tỉnh (báo cáo); 

- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 

- BCĐ PCD COVID-19 ngành Y tế; 

- Các PGĐ SYT (để biết); 

- CDC; Website; 

- Lưu: VT, NV. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Phạm Minh An 

(Giám đốc Sở Y tế) 
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Phụ lục 1: Sức chứa của các cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh  

Tổng các cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh: 20 cơ sở với sức chứa 4.792 người 

 + Cơ sở cách ly theo QĐ 878/QĐ-BYT: 15 cơ sở với sức chứa 4.284 người. 

STT Cơ sở cách ly 
Sức chứa 

 

Đang 

cách ly 

Sức chứa 

còn lại 

Cơ sở cách ly theo QĐ 878/QĐ-BYT 4.284 937 3.347 

1 KTX Trường Trung cấp Y tế, Bà Rịa 140 84  56 

2 Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh, Bà Rịa 108 62  46 

3 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 4, Bà Rịa 120 71 49 

4 Trường Cao đẳng Vabis, Phú Mỹ 400 0  400 

5 Sân Vận động thị xã Phú Mỹ 100 0 100 

6 Trường Tiểu học Thắng Tam, Vũng Tàu 350 168  182 

7 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Vũng Tàu  176 0 176 

8 Trung đoàn Minh Đạm, Long Điền 250 149 101 

9 
Trường Tiểu học Trần Phú và Tiểu học Suối 

Rao, Châu Đức 
250 235 15 

10 Trường Tiểu học Nguyễn Hùng Mạnh, Đất Đỏ 140 0 140 

11 Trường Tiểu học Hồ Tràm, Xuyên Mộc 250 43 207 

12 Trường Tiểu học Chu Văn An, Long Điền 230 0 230 

13 Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc, Long Điền 220 0 220 

14 KTX Trường Cao đẳng Dầu khí, Bà Rịa 1.200 125 1075 

15 
Tiểu đoàn Bộ binh 2 và Đại đội Pháo binh 8 

(Côn Đảo) 
350 0 350 

 + Cơ sở cách ly tại các khách sạn: 5 khách sạn với sức chứa 508 người. 

STT Cơ sở cách ly Sức chứa Đang cách ly 
Sức chứa 

còn lại 

Cơ sở cách ly theo QĐ 1246/QĐ-BYT 508 254 254 

1 Khách sạn Hoa Phượng Đỏ 140 90 50 

2 Khách sạn Ngọc Hân 72 46  26 

3 Khách sạn Cao su 120 39  81 

4 Khách sạn Minh Đạm 76 42 34 

5 Khách sạn Hà Sơn 100 37  63 

 (+): số lượng vào cách ly; (-): số lượng hoàn thành cách ly; 

  



Phụ lục 2: Bảng tổng hợp các trường hợp đang được cách ly giám sát  

liên quan ca bệnh xác định và đi về từ vùng dịch theo địa bàn 

 

TT Huyện/Thành phố 

Cách ly tập trung Cách ly tại nhà Tự theo dõi sức khỏe 

Mới trong 

ngày 

Cộng 

dồn 

Đang  

cách ly 

Mới trong 

ngày 

Cộng 

dồn 

Đang  

cách ly 

Mới trong 

ngày 

Cộng 

dồn 

Đang  

theo dõi 

1 TP Bà Rịa 9 166 106 12 815 517 0 614 211 

2 TP Vũng Tàu 33 432 217 0 1,593 694 0 1,761 484 

3 Thị xã Phú Mỹ 38 269 131 56 1,462 669 0 541 351 

4 Huyện Châu Đức 0 385 110 0 2,141 889 0 4,270 2,377 

5 Huyện Đất Đỏ 1 109 16 6 345 163 14 1,163 187 

6 Huyện Xuyên Mộc 2 328 106 0 2,177 782 0 13,341 3,399 

7 Huyện Long Điền 0 317 172 0 758 594 0 8,322 1,300 

8 Huyện Côn Đảo 0 17 0 0 343 15 0 0 0 

Cộng trong ngày 83 2,023 858 74 9,634 4,323 14 30,012 8,309 
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