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Tình hình dịch bệnh Covid-19  

(Tính đến  6 giờ 30  ngày 16/3/2020)  

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH  

1. Tình hình chung: Theo thông tin Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Y tế tính 

đến 6 giờ 30 ngày 16/3/2020:  

Tình hình thế giới 
Số ca 
nhiễm 

Số ca 
nhiễm mới 

Số ca tử 
vong 

Số ca tử 
vong mới 

Thế giới 169.354 12701 6.500 667 

Trung Quốc 80.849 +5 3.199  

Hàn Quốc 8162 +76 75 +3 

Iran 13.938 +1.209 724 +113 

I-ta-lia 24.747 +3.590 1.809 +368 

Đức 5.183 +1214 11 +2 

Pháp 5423 +924 127 +36 

Mỹ 3667 +724 68 +11 

Tây Ban Nha 7.843 +1.452 292 +96 

Anh 1391 +251 35 14 

Việt Nam 57 +4   

 

- Tính đến ngày hôm nay, thế giới đã có 157 quốc gia, vùng lãnh thổ ghi 

nhận có ca nhiễm Covid-19. 

 - Tại Việt Nam: Các địa phương có người mắc/số ca khỏi bệnh là: Vĩnh 

Phúc (11/11); TP.HCM (08/03); Khánh Hòa (01/01); Thanh Hóa (01/01); Hà Nội 

(12/00); Ninh Bình (01/00); Quảng Ninh (05/00); Lào Cai (02/00); Đà Nẵng 

(03/02); Huế (02/00); Quảng Nam (02/00); Bình Thuận (09/00). 

2. Tin tức: 

- Thời gian tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam 

lần thứ II năm 2020 sẽ được lùi sang đầu tháng 7 năm 2020 nhằm đảm bảo an toàn 

theo khuyến nghị của Bộ Y tế trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. 

- Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ NN&PTNT kêu gọi các doanh nghiệp 

chăn nuôi đồng hành kìm, giảm giá thịt lợn, nếu không kìm được ở mức có lợi cho 

cả doanh nghiệp chăn nuôi, nhà phân phối, người tiêu dùng thì Chính phủ sẽ mở 

cửa thị trường, cho phép nhập khẩu thịt lợn từ nhiều nguồn. Khi đó, có thể doanh 

nghiệp chăn nuôi trong nước lại kêu gọi giải cứu thịt lợn. 



- Hà Nội đang xây dựng ứng dụng cảnh báo cho người dân những khu vực 

có người cách ly, ứng dụng quản lý người cách ly; dự kiến ứng dụng sẽ được vận 

hành trong cuối tuần này. 

- Quảng Ninh bác thông tin phong tỏa Bệnh viện Lao và Phổi do bệnh nhân 

số 52. Hiện tại, Bệnh viện dã chiến số 2 cách ly điều trị bệnh nhân nghi ngờ nhiễm 

Covid-19 và Bệnh viện Lao và Phổi có cùng lối đi, khuôn viên với nhau; nên khi 

điều trị cho ca bệnh số 52, để đảm bảo an toàn, Bệnh viện đã tạm thời ngừng tiếp 

nhận bệnh nhân đến khám và điều trị kể từ ngày 14/3. 

- 87/87 lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Tổng Công ty Hàng không Việt 

Nam có tiếp xúc gần (dưới 2m), tiếp xúc xa (trên 2m) và tiếp xúc với nhóm F1 từ 

Bệnh nhân số 50 đã có kết quả xét nhiệm âm tính.   

- Iran bắt đầu các cuộc diễn tập nhằm ngăn chặn cũng như theo dõi sự bùng 

phát của dịch Covid-19; bên cạnh đó, Iran cũng đã quyết định thay đổi thời gian tổ 

chức cuộc bầu cử quốc hội vòng hai, vốn dự kiến diễn ra vào ngày 17/4 - sẽ được 

lui lại đến ngày 11/9 tới, do các quan ngại về tình hình dịch bệnh. Pháp sẽ từng 

bước cắt giảm các chuyến tàu hỏa, xe buýt và hàng không đường dài trên lãnh thổ 

nước này trong những ngày tới nhằm hạn chế đà lây lan của SARS-CoV-2. Italy 

và Bồ Đào Nha có nguy cơ rời khỏi khu vực đồng tiền chung châu Âu (eurozone) 

trước việc Pháp và Đức từ chối giúp đỡ các nước yếu hơn trong xử lý các vấn đề 

đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Các Tiểu vương quốc Arab Thống 

nhất (UAE) công bố gói tài chính trị giá 27 tỷ USD nhằm ứng phó với các tác 

động kinh tế của dịch Covid-19, đồng thời thông báo đóng cửa các điểm du lịch và 

văn hóa lớn để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. 

- Hãng dược CureVac của Đức cho biết có thể sản xuất hàng loạt văcxin 

phòng ngừa virus corona chủng mới nếu công nghệ văcxin liều thấp của họ cho kết 

quả thử nghiệm thành công (nguồn:tuoitre.vn) 

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

trong Khối: 

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, cá nhân trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến 

phức tạp; thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ và Liên Bộ Công Thương – Tài 

chính; căn cứ giá xăng dầu trên thế giới trong thời gian gần đây có nhiều biến động 

với xu hướng chung là giảm; để kịp thời điều chỉnh giá xăng dầu phù hợp với xu 

hướng chung, ngày 15/3/2020, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) công bố 

điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu trên hệ thống phân phối của Petrolimex trên 

lãnh thổ Việt Nam. Theo đó hệ thống bán lẻ của Tập đoàn, gồm: các cửa hàng 

xăng dầu Petrolimex; các cửa hàng xăng dầu do các thương nhân làm đại lý, tổng 

đại lý; các cửa hàng xăng dầu của các thương nhân nhận quyền bán lẻ dưới hình 

thức nhượng quyền thương mại từ Petrolimex, trên cả nước sẽ điều chỉnh giảm hơn 

2.000 đồng/lit xuống còn khoảng trên 16.000 đồng/lít đối với giá Xăng E5RON92 

và RON95-III; Dầu diesel 0.05S giảm 1.750 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 1.830 đồng/lít; 

Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.353 đồng/kg. Đối với các địa bàn xa cảng, xa kho 

đầu mối, xa cơ sở sản xuất xăng dầu sẽ do Giám đốc các công ty xăng dầu thành 

viên Petrolimex trực tiếp quyết định giá bán thực tế tại địa bàn tổ chức kinh doanh 

nhưng không được vượt mức giá vùng 2 nêu trên theo Thông tư liên tịch số 

39/2014/TTLT-BCT-BTC của Liên bộ Công Thương – Tài chính. Cũng trong kì 

https://www.petrolimex.com.vn/nd/minh-bach-xang-dau/thiet-lap-he-thong-phan-phoi-xang-dau-theo-nd-83-gop-phan-minh-bach-xang-dau/default.aspx
https://www.petrolimex.com.vn/nd/huong-dan-tieu-dung/vung_2.html


điều chỉnh lần này Liên Bộ Công Thương – Tài Chính chỉ đạo Petrolimex thực 

hiện trích lập Quỹ bình ổn giá đối với xăng E5RON92 ở mức 200 đồng/lít; xăng 

RON95, dầu hỏa và dầu diesel ở mức 800 đồng/lít; dầu mazut trích lập ở mức 100 

đồng/kg. Đồng thời, Liên Bộ chỉ đạo không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với 

các loại xăng dầu. 

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (VNA) đã lên kế hoạch triển khai các 

giải pháp cụ thể vừa đảm bảo các quy định phòng, chống dịch bệnh mà các hoạt 

động khai thác Tổng Công ty vẫn được vận hành thông suốt. Theo đó, VNA đề ra 

giải pháp điều hành giai đoạn khủng hoảng do ảnh hưởng dịch bệnh như: các đơn 

vị, bộ phận chủ động đưa ra quyết định điều hành (kể cả quyết định vượt thẩm 

quyền) nhằm đảm bảo mục tiêu an toàn sức khỏe người lao động, hành khách và 

cộng đồng. Ban Lãnh đạo, cán bộ các cấp đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, 

sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Đảm bảo an toàn cho phi công, tiếp viên khi thực 

hiện các chuyến bay: Đoàn bay tự cung ứng suất ăn riêng cho phi công; hạn chế tối 

đa tiếp viên vào khu vực buồng lái; nếu có nhiệm vụ phối hợp với phi công, giữ 

khoảng cách tối thiểu theo quy định; Ban Công nghệ Thông tin triển khai phương 

án giao nhận tài liệu của phi công trên thiết bị thông tin cá nhân. Đối với Trung 

tâm Điều hành Khai thác triển khai phân bay cho tiếp viên theo cơ số tối thiểu; 

điều chỉnh phương thức phân bay theo hướng hạn chế tiếp xúc, luân chuyển giữa 

các tổ đội, vùng miền… Ban Truyền thông chủ trì, xây dựng forum nội bộ cho cán 

bộ công nhân viên trao đổi, chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh; cung cấp 

thông tin truyền thông ra ngoài kịp thời, đảm bảo tính chính xác, thống nhất và 

mục tiêu truyền thông... 

II. CHỈ ĐẠO CỦA TRUNG ƯƠNG, CÁC BỘ, NGÀNH, ĐƠN VỊ 

1. Ngày 13/3, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống 

dịch Covid-19 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo: 

- Trong thời gian qua, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, tập trung lãnh đạo, 

chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, tuy nhiên, trên thực tế cũng có địa 

phương còn chủ quan, lúng túng trong công tác phòng, chống dịch, cần nghiêm túc 

rút kinh nghiệm. 

Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm 

phương châm sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế trong ngắn hạn, quyết tâm kiểm soát, 

phòng chống dịch, bảo vệ tốt nhất tính mạng, sức khoẻ của nhân dân, thực hiện 

thành công "mục tiêu kép" phòng chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội. 

Các Bộ, cơ quan, Uỷ ban nhân dân các địa phương tập trung chỉ đạo thực 

hiện hiệu quả các giải pháp: Hạn chế người nhập cảnh từ các nước có dịch; hạn chế 

tối đa các chuyến bay từ các vùng có dịch đến Việt Nam; thực hiện chặt chẽ thủ tục 

xuất nhập cảnh, kiểm tra nghiêm túc tờ khai y tế; yêu cầu hành khách khai báo y tế 

điện tử trước khi đến Việt Nam... Hạn chế các chuyến bay Việt Nam đến các vùng 

có dịch. 

- Tập trung rà soát, phát hiện nhanh các nguồn lây, nguy cơ lây bệnh; thực 

hiện khoanh vùng nhanh, kiên quyết cách ly các địa bàn có dịch. 

- Bộ Y tế rà soát, kiểm tra phương án huy động lực lượng y tế, bảo đảm đáp 

ứng đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, phương tiện cho công tác điều trị, hạn chế tối 

đa trường hợp tử vong có thể xảy ra.  



Giao Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chỉ đạo việc mua 

trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc điều trị, phòng, chống dịch; trước mắt 

đồng ý mua hoặc có đơn vị tài trợ để có ngay 2.000 bộ KIT thử nhanh.  

- Từ 16/3, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Bộ Công 

Thương, Bộ Y tế chỉ đạo bảo đảm sản xuất, cung ứng khẩu trang đáp ứng nhu cầu 

sử dụng của nhân dân; Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo ngành hàng không, các hãng 

hàng không phát miễn phí khẩu trang cho hành khách trong trường hợp hành khách 

chưa có khẩu trang, yêu cầu hành khách đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay và 

khi vào nhà ga. 

- Hướng dẫn phòng chống dịch đến từng người dân. Bộ Y tế cung cấp thông 

tin cho báo chí về phòng, chống dịch. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các 

cơ quan báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch 

để người dân tin tưởng, không hoang mang; kiểm soát chặt chẽ thông tin trên mạng 

xã hội. Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xử lý nghiêm, kịp thời 

các trường hợp tung tin sai sự thật để răn đe, giáo dục. UBND các tỉnh, thành phố 

tăng cường các hình thức thông tin, hướng dẫn phòng chống dịch. 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo việc học trực tuyến, giảm nhẹ chương 

trình, rút ngắn thời gian học, xử lý phù hợp kiến nghị của các trường quốc tế theo 

quy định. 

- Đồng ý Bộ Y tế thực hiện việc khai báo y tế tự nguyện, quản lý thông tin 

khai báo chặt chẽ, hiệu quả theo quy định; đồng thời chỉ đạo thực hiện hiệu quả 

khai báo y tế bắt buộc đối với người nhập cảnh. 

- Đồng ý kiến nghị của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 

về việc ngân sách nhà nước chi trả chi phí điều trị đối với người mắc bệnh không 

tham gia bảo hiểm y tế, Quỹ bảo hiểm y tế chi trả đối với người mắc bệnh tham gia 

bảo hiểm y tế. 

- Đồng ý chủ trương thu phí điều trị đối với người nước ngoài như đề xuất 

của Ban Chỉ đạo, giao cơ quan chức năng đề xuất cụ thể theo quy định của pháp 

luật. 

- Thủ tướng hoan nghênh các tổ chức, cá nhân ủng hộ cho công tác phòng, 

chống dịch 

- Giao Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và Bộ Y tế tạm thời chưa cho nhập cảnh 

là người nước ngoài đến từ hoặc đã đi qua các nước thuộc khu vực Schengen, 

Vương quốc Anh và Bắc Ai-len trong vòng 14 ngày trước ngày dự kiến đến Việt 

Nam; tạm dừng cấp thị thực tại cửa khẩu. Việc tạm dừng này có hiệu lực 30 ngày 

kể từ 12h00 ngày 15/3/2020 và không áp dụng với người nhập cảnh với mục đích 

ngoại giao, công vụ.  

- Đại sứ quán Việt Nam tại các nước khuyến cáo người Việt Nam ở nước 

ngoài không về Việt Nam trong thời gian có dịch; nếu nhập cảnh Việt Nam, phải 

được cách ly theo quy định. 

- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan liên quan kiểm soát người 

nhập cảnh qua các cửa khẩu hàng không, trên bộ, hàng hải. 

Các Bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 

4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 1771/VPCP-KTTH ngày 



7/3/2020 của Văn phòng Chính phủ. Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, các cơ quan liên quan, các địa phương phải bảo đảm cung cầu 

hàng hóa, nhu yếu phẩm, giữ ổn định thị trường. 

2. Ngày 13/3/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 

803/BGD&ĐT –GDTrH về điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-

2020 (lần 2) cụ thể như sau: 

- Thời gian kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020. 

- Thi THPT quốc gia từ 08 - 11/8/2020. 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động quyết định thời gian cho học 

sinh đi học trở lại, bảo đảm an toàn, phù hợp với tình hình tại địa phương. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào 

tạo tiếp tục rà soát, tinh giản nội dung dạy học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; triển khai các hình thức dạy học qua internet, trên truyền hình; tổ chức ôn 

tập, kiểm tra công nhận kết quả học tập qua internet, trên truyền hình khi học sinh 

đi học trở lại. 

3. Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Khối, ngày 13/3/2020 

Văn phòng Đảng ủy Khối ban hành Công văn số 1743-CV/VPĐUK về việc thông 

báo tăng cường một số biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do virus Corona. Với nội dung như sau:  

- Toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan Đảng ủy Khối thực hiện nghiêm túc 

việc đeo khẩu trang, rửa tay trước và sau khi vào thang máy bằng dung dịch khử 

trùng; tạm thời thay đổi ứng xử trong giao tiếp hàng ngày như: không bắt tay, 

không nói chuyện trong thang máy. 

- Các ban, đơn vị tiếp tục chủ động thông báo cập nhật tình hình về sức khỏe 

cán bộ, nhân viên của ban, đơn vị mình về Văn phòng trước 8h30 hằng ngày. 

Khuyến khích cán bộ, nhân viên chủ động mang cơm để ăn trưa tại cơ quan.  

III. KIẾN THỨC, KINH NGHIỆM PHÒNG CHỐNG DỊCH  

Hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc, ký túc xá 

của người lao động (nguồn Bộ Y tế). 

1. Rửa tay thường xuyên với xà phòng trong ít nhất 30 giây hoặc dung dịch 

sát khuẩn có trên 60% nồng độ cồn trước khi vào làm việc, sau giờ nghỉ giải lao, 

trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh. 

2. Che kín mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn 

tay, hoặc mặt trước khuỷu tay để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp ra 

không khí. Bỏ khăn giấy che mũi, miệng vào túi đóng kín để vứt vào thùng rác 

đúng nơi quy định và rửa tay với xà phòng. 

3. Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm bệnh. Nghiêm cấm 

hành vi khạc, nhổ tại nơi làm việc. 

4. Giữ ấm cơ thể, duy trì các thói quen tốt cho sức khỏe như tập thể dục giữa 

ca làm việc, tích cực vận động cơ thể; ăn chín, uống chín và đảm bảo chế độ ăn 

uống đầy đủ dinh dưỡng. Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, chai 

nước, khăn tay,… 



5. Nếu phát hiện bản thân hoặc người cùng làm việc/khách hàng có một 

trong các biểu hiện sốt, ho, khó thở thì bản thân hoặc hướng dẫn người cùng làm 

việc/khách hàng hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh và phải báo cho 

người quản lý hoặc/và người làm công tác y tế tại nơi làm việc. 

6. Đặc biệt, không có thái độ kỳ thị và phân biệt đối xử tại nơi làm việc đối 

với các trường hợp đã hoàn thành việc cách ly y tế hoặc phải đi công tác đến các 

khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19. 

7. Khi kết thúc ca làm việc, người lao động cần đảm bảo vệ sinh phòng 

chống lây nhiễm: Dọn vệ sinh và vứt bỏ túi chứa khăn giấy, khẩu trang, vật dụng 

đã sử dụng vào thùng rác đúng nơi quy định và rửa tay bằng xà phòng; Không mặc 

quần áo sử dụng khi làm việc về nhà/ký túc xá. Để quần áo, vật dụng đã sử dụng 

trong túi kín và giặt sạch sau mỗi ca làm việc. 

 

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY KHỐI 

 

 

 

 

 

 


