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Tình hình dịch bệnh Covid-19  

(Tính đến 9 giờ  ngày 10/3/2020)  

 

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH  

1. Tình hình chung 

Theo thông tin Website của Bộ Y tế tính đến 9 giờ ngày 10/3/2020:  

Tình hình thế giới Số ca nhiễm Số ca tử vong Bình phục 

Thế giới 113.921 3.879 62.488 

Trung Quốc 80.735 3.119 58.600 

I-ta-lia 9.172 463 622 

Hàn Quốc 7.478 50 24 

Iran 7.161 237 2.134 

Pháp 1.412 30 12 

Đức 1.224 2 16 

Tây Ban Nha 1.231 25 32 

Mỹ 551 19 9 

Anh 319 2 8 

 

Tình hình trong nước Số ca nhiễm Số ca tử vong Bình phục 

Việt Nam 31 0 16 

Hà Nội  04 0 0 

Quảng Ninh 04 0 0 

Đà Nẵng 02 0 0 

Lào Cai 02 0 0 

Huế 01 0 0 

Ninh Bình 01 0 0 

Quảng Ngãi 01 0 0 

2. Tin tức: 
* Cơ quan Đảng ủy Khối: 



Tính đến sáng ngày 10/3, Cơ quan Đảng ủy Khối có thêm 01 trường hợp tích 

cực theo dõi tình trạng sức khỏe là đồng chí Đoàn Văn Ngận, Chuyên viên Ban 

Dân vận vì có nghi ngờ tiếp xúc gián tiếp với người đang theo dõi cách ly tại nhà. 

- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã hỗ trợ cho Cơ quan Đảng ủy Khối 336 

chai dung dịch sát khuẩn nhằm phục vụ phòng chống dịch. Văn phòng Đảng ủy 

Khối đã triển khai cấp phát và bố trí dung dịch sát khuẩn tại các tầng, cửa ra vào 

phục vụ Thường trực, cán bộ, nhân viên và khách đến làm việc tại Cơ quan Đảng 

ủy Khối; liên hệ với Y tế cơ quan hướng dẫn cách ly đối với các trường hợp nghi 

ngờ lây nhiễm Covid-19; trình chiếu tư liệu tuyên truyền về dịch bệnh trên bảng 

điện tử đặt trước sảnh tầng 1 cơ quan Đảng ủy Khối.   

- Thường trực Đảng ủy Khối chỉ đạo lùi hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy 

Khối và cuộc họp của Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối sang tuần sau để 

tập trung phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

* Tin tức khác: 

- Đến 18h ngày 09/3, ngoại trừ ca bệnh nhân số 21, tất cả các thành viên còn 

lại, kể cả Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã được xét nhiệm và cho kết quả âm 

tính. Toàn bộ các cá nhân này đều được cách ly, giám sát y tế chặt chẽ, hiện sức 

khỏe ổn định, không có bất kỳ dấu hiệu mắc bệnh. 

- Trung tâm đào tạo quản trị và an ninh mạng Athena cảnh báo Chức năng 

lưu ý dịch Covid-19 tại Hà Nội trên Google maps có độ chính xác không cao, gây 

hoang mang cho cộng đồng do người dùng google maps có thể tự đánh dấu địa 

điểm có nguy cơ dịch bệnh. 

- Bộ Y tế và Bộ Thông tin & Truyền thông cho ra mắt ứng dụng NCOVI 

dành cho người Việt Nam và ứng dụng khai báo y tế điện tử (Vietnam health 

declaration) dành cho người nước ngoài. Hai ứng dụng này cung cấp các thông tin 

hỗ trợ ngành y tế phát hiện sớm các trường hợp cần chú ý để đảm bảo phòng chống 

dịch một cách chủ động. Hiện nay ứng dụng đang được cập nhật trên AndroiPlay 

và đang được cập trên Appstore. 

- Ở Hàn Quốc, nhóm phụ nữ độ tuổi ngoài 20 có tỷ lệ nhiễm bệnh Covid-19 

cao bất thường (trên 62% người mắc); ở hầu hết các nước, đối tượng dễ nhiễm 

bệnh chủ yếu là nam giới ngoài 50 tuổi. Nhật Bản hủy cấp thị thực cho công dân 

đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc từ tháng 2 đến cuối tháng 3. Bên cạnh đó, đã có 

27 nước cấm nhập cảnh, 63 quốc gia và vùng lãnh thổ ra lệnh hạn chế đi lại đối với 

người đến từ Nhật Bản. Triều Tiên đã cách ly khoảng 10.000 người nhằm tránh 

nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 và cho tới nay, 40% trong số này được trở về do 

không có triệu chứng nhiễm bệnh sau cách ly. Hội đồng Châu Âu tại Brussels (Bỉ) 

đã phát hiện 02 người dương tính với Covid-19 và 46 người được yêu cầu theo dõi 

sức khỏe tại nhà sau khi tham dự một cuộc họp cấp đại sứ của 27 nước thành viên 

vào ngày 2/3. Thế giới đã có 106 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận có ca nhiễm 

Covid-19. 

3. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong ứng phó với dịch bệnh 



Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, với trách nhiệm của doanh nghiệp đối 

với xã hội, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam cùng các công ty ICT lớn ở 

Việt Nam đã nghiên cứu và phát triển ứng dụng NCOVI trên hệ điều hành Androi, 

ứng dụng đã được Bộ Y tế, Bộ Thông tin & Truyền thông khuyến nghị toàn dân sử 

dụng để cung cấp thông tin hỗ trợ ngành y tế nhằm tìm ra các trường hợp cần chú ý 

để đảm bảo phòng chống dịch một cách chủ động. Ứng dụng gồm nhiều chức năng 

như: chức năng khai báo yếu tố nguy cơ (dành cho những người đi từ vùng dịch, đã 

tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh, giúp họ được hỗ trợ kịp thời từ 

cơ quan y tế); chức năng khai báo y tế toàn dân (dành cho người dân đăng ký thông 

tin sức khỏe bản thân và người thân trong gia đình với cơ quan y tế). Ngoài ra còn 

có chức năng theo dõi sức khỏe, chức năng phản ánh thông tin (cho phép người 

dùng phản ánh đến cơ quan chức năng các trường hợp khả nghi, cần theo dõi bệnh), 

chức năng cảnh báo khu vực có dịch... VNPT cho biết ứng dụng hỗ trợ được tất cả 

các thuê bao của các nhà mạng khác nhau, tương thích nhiều hệ điều hành và các 

dòng smartphone phổ biến trên thị trường. Để tạo tài khoản, người dùng phải cung 

cấp các thông tin gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số giấy tờ tùy thân, địa chỉ, số 

điện thoại. Đặc biệt, ứng dụng đảm bảo an toàn bảo mật dữ liệu cá nhân, chống tấn 

công mạng như từ chối dịch vụ, chiếm quyền kiểm soát, rò rỉ thông tin cá nhân,… 

Đối với hệ điều hành IOS, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone đang tiếp tục cập 

nhật hoàn thiện ứng dụng NCOVI-mobifone với chức năng tương tự như trên. 

II. CHỈ ĐẠO CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC BỘ, NGÀNH 

Sáng ngày 9/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc làm 

việc của Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch 

bệnh  Covid-19.   

Theo đó, Thủ tướng khẳng định Việt Nam đủ năng lực, nguồn lực, kinh 

nghiệm để kiểm soát dịch bệnh; Thủ tướng đề nghị người dân cần nâng cao kiến 

thức y tế để bảo vệ mình, gia đình; yêu cầu tạo mọi điều kiện kịp thời về con 

người, vật chất; "sẵn sàng chiến đấu," tăng cường năng lực y tế từ Trung ương đến 

địa phương. 

Thủ tướng chỉ đạo tất cả các địa phương trong cả nước kiểm soát tốt hơn nữa 

nguồn lây từ ổ dịch trong nước và đặc biệt là từ nước ngoài trong đó có nhiệm vụ 

cực kỳ quan trọng của lực lượng Hải quan, Biên phòng, An ninh cửa khẩu, các sân 

bay kiểm soát người nhập cảnh. 

Xử lý nghiêm các trường hợp khai báo không trung thực, và không khai báo 

y tế theo quy định của pháp luật; giao Bộ Tư pháp và Bộ Y tế xem xét xử lý cụ thể 

từng trường hợp nhưng cần có thái độ dứt khoát để răn đe. 

Cần minh bạch các thông tin liên quan đến dịch; truy tìm nguồn lây; đảm 

bảo cung ứng đầy đủ lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu cho nhân dân; 

tăng cường tuyên truyền cho người dân, tránh tình trạng đổ xô đi mua hàng tích trữ 

như những ngày vừa qua. Nhà nước tiếp tục kiểm soát chặt chẽ giá cả, không để 

tình trạng lợi dụng tình hình dịch bệnh nâng giá hàng hóa; xử lý nghiêm các trường 

hợp đầu cơ, tích trữ, nâng giá trái pháp luật. 



Thủ tướng đề nghị Ban Chỉ đạo, Bộ Y tế, các bộ, ngành, địa phương, các 

bệnh viện, các trung tâm y tế, các tổ chức, doanh nghiệp, từng hộ gia đình lập hoặc 

cập nhật phương án, kịch bản đã có để luôn sẵn sàng hành động.  

Ban Chỉ đạo thường xuyên báo cáo Thủ tướng những quyết định quan trọng, 

những vấn đề lớn để xem xét, cân nhắc mọi phương diện. Lực lượng khoa học 

công nghệ, các trung tâm nghiên cứu, các giáo sư bác sỹ đầu ngành tiếp tục đẩy 

mạnh nghiên cứu phương thức phòng, chống và chữa bệnh, gồm cả chẩn đoán, xét 

nghiệm, phác đồ điều trị, vắcxin. 

Hạn chế các cuộc họp, không tổ chức các cuộc họp không cần thiết, tăng 

cường sử dụng công nghệ thông tin, áp dụng mạnh mẽ công nghệ trong họp, chỉ 

đạo điều hành, học tập, khai báo điện tử, dạy qua truyền hình…Các bộ, ngành, địa 

phương tạm thời không cử cán bộ đi học tập, công tác nước ngoài trừ trường hợp 

đặc biệt được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ. 

Các cơ quan truyền thông, các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Bộ Thông 

tin và Truyền thông thông tin kịp thời, minh bạch và chuẩn xác, kiên quyết chống 

lại, xử lý nghiêm minh thông tin sai lệch, thất thiệt, gây phức tạp xã hội. Phải làm 

công tác tuyên truyền thông tin đến nhân dân tốt hơn, tích cực hơn.  

Đề nghị tất cả người dân, mỗi cán bộ công chức, các lực lượng vũ trang cần 

có những biện pháp phù hợp, tự bảo vệ mình, gia đình mình, coi vệ sinh cá nhân, 

ăn uống sạch sẽ, lành mạnh như thói quen hằng ngày, ăn ở lành mạnh và lạc quan, 

tránh tụ tập đông người, hạn chế hội họp liên quan, giao lưu không cần thiết. 

III. KIẾN THỨC, KINH NGHIỆM PHÒNG CHỐNG DỊCH  

Câu hỏi 1: Có phải cứ ho, sốt là bị bệnh do Covid-19 hay không? Không 

phải cứ có ho, sốt là bị bệnh do Covid-19.  

Trả lời: Ho, sốt là biểu hiện của nhiều bệnh lý cấp và mãn tính khác nhau liên 

quan đến đường hô hấp. Bệnh do Covid-19 là một bệnh viêm đường hô hấp cấp. Có 

nhiều nguyên nhân có thể gây viêm đường hô hấp cấp tính như các loại vi khuẩn gây 

bệnh; các loại virus như virus cúm mùa, virus á cúm, virus hô hấp hợp bào. 

Câu hỏi 2: Virus gây bệnh Covid-19 có nhân lên trong môi trường tự 

nhiên không?  

Trả lời: Không. Virus gây bệnh Covid-19 nói riêng và virus nói chung 

không tự nhân lên được. Virus phải “mượn” tế bào sống để nhân lên bằng cách 

“khống chế” tế bào chủ “làm việc” cho virus. Sau khi nhiễm được vào tế bào virus 

sẽ kiểm soát tế bào chủ bằng cách cài các gen của virus vào bộ gen của tế bào chủ, 

bắt tế bào bị nhiễm virus tạo ra các thành phần của virus. Khi đã đủ các thành phần 

cần thiết, các thành phần này lắp ghép lại với nhau để hình thành nhiều virus mới, 

đồng thời làm tổn thương cho tế bào bị nhiễm virus. Do virus gây bệnh Covid-19 

không nhân lên trong môi trường tự nhiên, việc vệ sinh môi trường, sát trùng các 

đồ vật và bề mặt bị nhiễm có tác dụng rất lớn trong phòng chống dịch bệnh. 
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