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Tình hình dịch bệnh Covid-19  

(Tính đến 6 giờ 30 ngày 13/3/2020)  

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH  

1. Tình hình chung 

Theo thông tin Website của Bộ Y tế tính đến 6 giờ 30 ngày 13/3/2020:  
 

Tình hình thế giới 
Số ca 
nhiễm 

Số ca 
nhiễm mới 

Số ca  
tử vong 

Số ca  
tử vong mới 

Thế giới 134.520 +8.306 4.970 342 

Trung Quốc 80.796 +18 3.169 +11 

I-ta-lia 15.113 +2.651 1.016 +189 

Iran 10.075 +1.075 429 +75 

Hàn Quốc 7.869 +114 66 +6 

Tây Ban Nha 3.146 +869 86 +31 

Đức 2.745 +779 6 +3 

Pháp 2.786 +595 61 +13 

Mỹ 1.679 +378 40 +2 

Thụy Sỹ 868 +216 7 +3 

Nhật Bản 691 +52 19 +4 

Việt Nam 44 +5 0 0 

 Các địa phương có số người mắc/số ca khỏi bệnh là: Vĩnh Phúc (11/11); 

TP.HCM (04/03); Khánh Hòa (01/01); Thanh Hóa (01/01); Hà Nội (05/00); Ninh 

Bình (01/00); Quảng Ninh (04/00); Lào Cai (02/00); Đà Nẵng (03/02); Huế 

(01/00); Quảng Nam (02/00); Bình Thuận (09/00). 

2. Tin tức: 

- Bộ Y tế khẳng định phần lớn bệnh nhân mắc Covid-19 sức khỏe tiến triển 

tốt, chưa có bệnh nhân phải thở máy, chưa có bệnh nhân phải thở hỗ trợ các biện 

pháp thở xâm lấn; các biện pháp đưa ra đã kiểm soát tương đối tốt các trường hợp 

nghi ngờ, có biện pháp cách ly các đối tượng kịp thời. 

- Hà Nội sẽ không điều chỉnh các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội trong 2020, 

đồng thời, phấn đấu hoàn thành, đạt các chỉ tiêu trong năm 2020 và 5 năm 2016-

2020 trên cơ sở chủ động bám sát Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo 



đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, đồng thời, có các giải pháp đặc thù 

của Hà Nội để duy trì tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách Nhà nước.  

- UBND Thành phố Hà Nội kêu gọi người dân tự giác tham gia cách ly; 

thành phố sẽ chi trả toàn bộ chi phí xét nghiệm; các trường hợp cách ly (tập trung 

và tại nhà) sẽ hỗ trợ 100.000 đồng/ngày/người.  

- Ninh Bình thông báo dừng đón khách tham quan Trung tâm bảo tồn Di tích 

lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư để đảm bảo an toàn trước tình hình dịch bệnh diễn 

biến phức tạp. 

- Mỹ tuyên bố cấm nhập cảnh từ châu Âu vào Mỹ trong vòng 30 ngày vì lo 

ngại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 bắt đầu thực hiện từ đêm 13/3/2020. 

Ngày 11/3, Nhà Trắng cho rằng: “Trung Quốc ban đầu đã không xử lý tốt sự bùng 

phát Covid-19, có khả năng khiến thế giới phải mất 2 tháng để đối phó khi mà Bắc 

Kinh có thể đã chuẩn bị và kiềm chế đáng kể dịch bệnh này”; một ngày sau đó, 

Trung Quốc đã bình luận về phát biểu của Mỹ: “Giới chức Mỹ nên tập trung vào 

cách ứng phó của riêng nước này đối với chủng mới của virus SARS-CoV-2 gây 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 và không tìm cách đổ lỗi”. Iran vay 

khẩn cấp 5 tỉ đô-la từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) để đối phó với dịch Covid-19; 

Iran đang đối mặt với tình trạng thiếu thiết bị và dụng cụ y tế nghiêm trọng để đối 

phó với dịch Covid-19 do các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Chính phủ Pháp đã 

tăng cường các biện pháp giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm như: huỷ các chuyến công 

tác nước ngoài và ngoài Paris; nhân viên Phủ Tổng thống giảm thiểu các hoạt động 

nơi công cộng; hủy tất cả các trận thi đấu thể thao; học sinh phải nghỉ học sau khi 

phát hiện một học sinh 8 tuổi nhiễm Covid-19; thông báo các biện pháp giúp các 

doanh nghiệp khó khăn như: Giảm trừ thuế trực thu, hỗ trợ một phần các loại phí 

bảo hiểm xã hội cho từng trường hợp, trợ cấp theo ngày cho các trường hợp buộc 

phải nghỉ việc theo diện "thất nghiệp kỹ thuật" do có con phải nghỉ học; tối giản 

hoá việc các doanh nghiệp khai báo để được hưởng 3 biện pháp trên bằng email, 

điền mẫu trực tuyến hoặc điện thoại.  
- Các hãng hàng không trên toàn cầu đang có xu hướng cắt giảm các chuyến 

bay và ngưng các hoạt động tuyển dụng nhân sự, giữa bối cảnh lượng khách đặt vé 

giảm mạnh và tỷ lệ hủy chuyến gia tăng do sự bùng phát của dịch viêm đường hô 

hấp cấp Covid-19. 

- Tính đến ngày hôm nay, thế giới đã có 126 quốc gia, vùng lãnh thổ (tăng 

04 quốc gia so với ngày hôm qua) ghi nhận có ca nhiễm Covid-19. 

3. Tình hình triển khai phòng, chống dịch bệnh của các doanh nghiệp 

trong Khối: 

Để chủ động nguồn cung, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vật tư phục vụ 

sản xuất của các đơn vị trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, 

trong bối cảnh dịch Covid-19, Tập đoàn đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai 

các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đảm bảo vật tư cho sản xuất. Tập đoàn yêu 

cầu đơn vị tổ chức ra soát tất cả các hợp đồng mua sắm vật tư có xuất xứ từ các 

quốc gia đang có dịch Covid-19, đặc biệt là các vật tư chiến lược, vật tư thiết yếu, 

vật tư không sẵn có trên thị trường nội địa, đối chiếu số lượng tồn kho và nhu cầu 

sử dụng để làm việc với các nhà cung cấp về tiến độ và thời gian giao hàng nhằm 

đảm bảo kịp thời và đầy đủ vật tư cho sản xuất. Song song đó, các đơn vị chủ động 

tìm kiếm, chuẩn bị các nguồn vật tư thay thế trong trường hợp nguồn cung vật tư 

từ các quốc gia có dịch bị chậm hoặc gián đoạn do dịch tiếp tục diễn biến phức tạp 



và kéo dài, theo hướng tăng cường sử dụng các vật tư trong ngành, vật tư trong 

nước có chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của dịch 

Covid-19 và chính sách, biện pháp xử lý tương ứng của các quốc gia có liên quan 

để đánh giá chi tiết và lập các kịch bản đối phó thích hợp nhằm đảm bảo nguồn 

cung cấp vật tư đảm bảo phục vụ sản xuất. Đồng thời, các đơn vị bám sát diễn biến 

thị trường để kiểm soát giá mua sắm vật tư nhằm tránh trường hợp lợi dụng dịch 

bệnh để tăng giá, ảnh hưởng xấu đến giá thành sản xuất. 

Còn đối với lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong ngắn hạn dự 

báo sẽ có nhiều khó khăn với những yếu tố bất lợi do diễn biến tình hình dịch bệnh 

đang bùng phát mạnh trên toàn thế giới trong đó có nhiều đối tác thương mại hàng 

đầu của Việt Nam. Theo đó, Bộ Công Thương chỉ đạo tại Chỉ thị về các giải pháp 

phòng, chống dịch và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trước Covid-19, giao 

nhiệm vụ cho Cục xuất nhập khẩu phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại, Vụ Chính 

sách thương mại Đa biên, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Vụ thị trường châu Âu - 

châu Mỹ đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, đa dạng hóa 

các thị trường xuất, nhập khẩu và tìm thị trường mới; tích cực khai thác cơ hội của các 

Hiệp định thương mại tự do (FTA). Các đơn vị này phải phối hợp chuẩn bị các điều 

kiện cần thiết, chủ động triển khai các kế hoạch, giải pháp xuất khẩu hàng hóa sang 

thị trường EU sau khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực. 

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

Ngày 11/3/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg 

về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. 

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ tập trung chỉ đạo: Chủ động, 

quyết liệt ngăn chặn, phát hiện nhanh và kiểm soát chặt chẽ nguồn lây bệnh (cả ở 

trong nước và xâm nhập từ nước ngoài); tổ chức cách ly hoặc giám sát người đã 

tiếp xúc với người bệnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; rà soát người nhập cảnh 

trong 14 ngày qua nhưng không thuộc diện cách ly tập trung, phát hiện kịp thời 

nguồn lây bệnh. 

Kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh. Cụ thể, tăng cường kiểm soát người 

nhập cảnh qua các cửa khẩu hàng không, trên bộ, hàng hải; lưu ý kiểm soát chặt 

chẽ việc nhập cảnh qua biên giới Tây Nam; tạm dừng việc miễn thị thực đơn 

phương và hiệu lực giấy miễn thị thực đã cấp cho người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam tại các nước Đan 

Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha. 

Quản lý chặt chẽ hoạt động du lịch, bảo đảm an toàn; phối hợp với các Bộ 

liên quan kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ lây nhiễm bệnh từ nước 

ngoài qua đường du lịch; tạm hoãn các đoàn đi công tác nước ngoài; khuyến cáo 

người dân không ra nước ngoài, nhất là đến các vùng có dịch. 

Thực hiện nghiêm việc cách ly và chuẩn bị sẵn sàng phương án cách ly trên 

diện rộng. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao kịp thời công bố danh sách 

quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch để áp dụng biện pháp cách ly tập trung đối với 

người nhập cảnh Việt Nam từ vùng dịch. 



Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Bộ Y tế tiếp tục tập trung chỉ 

đạo nghiên cứu phương thức phòng, chống, phác đồ điều trị, vắc xin phòng bệnh 

COVID-19; sớm đưa bộ KIT thử vào sử dụng. Bộ Y tế rà soát việc bảo đảm nhân 

lực, phương tiện, vật tư y tế sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch lây lan trên 

diện rộng. 

Tiếp tục thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch về diễn biến dịch 

tại Việt Nam, về các trường hợp thuộc đối tượng cách ly tập trung hoặc giám sát y 

tế, theo dõi sức khỏe tại cộng đồng theo đúng quy định; chú trọng đưa tin có chọn 

lọc nhằm ổn định xã hội. 

Xử lý nghiêm, kể cả xử lý theo pháp luật hình sự các trường hợp đưa tin 

không đúng sự thật; các hành vi găm hàng, tăng giá. Bộ Tư pháp đề xuất các hình 

thức xử lý; chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm về 

khai báo y tế, không chấp hành cách ly. 

Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chủ động, tập trung chỉ 

đạo công tác phòng chống dịch coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm.  

Cấp ủy, chính quyền cơ sở, nhất là phường, xã, thôn, bản, tổ dân phố... tập 

trung rà soát phát hiện nhanh nhất các trường hợp nghi nhiễm bệnh để có biện 

pháp phù hợp. 

Các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước theo chức 

năng nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa, 

nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân theo đúng chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ tại văn bản số 1771/VPCP-KTTH ngày 07 tháng 3 năm 2020. 

Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cùng với việc quyết liệt phòng, chống 

dịch cần tích cực triển khai các giải pháp phòng chống dịch, đồng thời tập trung 

thực hiện quyết liệt các giải pháp cụ thể, hữu hiệu để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho 

sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội theo đúng Chỉ thị số 11/CT-TTg 

ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

III. KIẾN THỨC, KINH NGHIỆM PHÒNG CHỐNG DỊCH  

Câu hỏi 1: Làm gì khi không mua được chất khử trùng tay? 

Nếu cửa hàng đã bán hết các chất khử trùng tay, không sao cả, bạn có thể 

rửa tay bằng xà phòng và nước thường xuyên giúp phòng ngừa hiệu quả Covid-19. 

Bạn cũng nhớ rửa kỹ các kẽ ngón tay, mu bàn tay và xung quanh các móng tay. 

Sau khi làm sạch tay, bạn hãy lau khô bằng khăn sạch hoặc máy sấy tay. 

Lưu ý, máy sấy tay chỉ có tác dụng làm khô tay, không có tác dụng tiêu diệt 

virus Covid-19. 

Câu hỏi 2: Dùng chất khử trùng nào để lau nhà cửa, bề mặt 

Nếu các bề mặt xung quanh bị bẩn, hãy lau sạch bằng xà phòng hoặc chất 

tẩy rửa thông thường và rửa sạch bằng nước. Sau đó, sử dụng một chất khử trùng 

thường dùng trong gia đình như thuốc tẩy vì hoạt chất sodium hypochlorite có thể 

giết chết vi khuẩn, nấm và virus. 



Tuy nhiên khi khử trùng, người dân cần  đeo găng tay cao su bảo vệ khi sử 

dụng thuốc tẩy và pha loãng thuốc tẩy với nước theo hướng dẫn trên bao bì. 

 

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY KHỐI 
 

 

 

 

 


