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Tình hình dịch bệnh Covid-19  

(Tính đến 6h30 ngày 23/3/2020)  

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH  

1. Tình hình chung: Theo Cục CNTT - Bộ Y tế tính đến 6h30 ngày 23/3:  

Tình hình thế giới 
Số ca 
nhiễm 

Số ca 
nhiễm mới 

Số ca  
tử vong 

Số ca  
tử vong mới 

Thế giới 335.511 30.475 14.611 +1.598 

I-ta-lia 59.138 +5.560 5.476 +651 

Mỹ 32.464 +8.257 414 +112 

Tây Ban Nha 28.603 +3.107 1.756 +375 

Đức 24.852 +2.488 94 +10 

Iran 21.638 +1.028 1.685 +129 

Pháp 16.018 +1.559 674 +112 

Hàn Quốc 8.897 +98 104 +2 

Trung Quốc 81.054 0 3.261 0 

Việt Nam 113 +19 0  

2. Tin tức: 

-Tính đến sáng ngày 23/3, thế giới đã có 193 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi 

nhận có ca nhiễm Covid-19.  

- Tin trong nước: Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội thông báo tạm dừng khám 

theo yêu cầu và tái khám tại các khoa để tránh tập trung đông người. Tại TP.HCM 

và Thừa Thiên Huế, nhiều thanh niên, sinh viên Y dược tham gia tình nguyện 

phối hợp với các cơ quan chức năng trong phòng chống dịch Covid-19. Quảng 

Ninh, Lạng Sơn nỗ lực đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất nhập 

khẩu hàng hóaqua biên giới song song với việc phòng chống tốt dịch bệnh Covid-

19 tại địa phương.  

- Lúc 9h30 ngày hôm nay (23/3) tại địa chỉ chinhphu.vn, Cổng Thông tin điện 

tử Chính phủ sẽ tổ chức cuộc tọa đàm trực tuyến “EVFTA - Cao tốc hiện đại nối liền 

Việt Nam - EU” nhằm đánh giá cơ hội và thách thức của EVFTA mang lại, nhất là 

trong bối cảnh thị trường thế giới và trong nước bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. 

* Tin quốc tế:Italy có thêm 651 ca tử vong trong ngày 22/3 và trở thành quốc 

gia có số người tử vong vì Covid-19 lớn nhất thế giới, tiếp sau đó là Mỹ. Trung 



Quốc đã điện đàm Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Serbia đề nghị giúp đỡ các nước về 

nguồn lực đối phó Covid-19 và chia sẻ kinh nghiệm xử lý,phương pháp điều trị bệnh 

nhân. Iran bày tỏ sự ngạc nhiên trước lời đề nghị của Mỹ về hỗ trợ Iran chống đại 

dịch trong khi Mỹ cũngđang thiếu thốn trong cuộc chiến chống Covid-19.Cuba cử 

nhân viên y tế dày dặn kinh nhiệm tới nhiều nước hỗ trợ chống dịch Covid-

19. Philippines khuyến cáo người dân nên thận trọng khi dùng thuốc chống sốt rét 

Plaquenil và Azithromycin để điều trị bệnh Covid-19 do có thể làm nhịp tim tăng 

bất thường, dẫn tới rối loạn nhịp tim và đột tử. Cơ quan quản lý dược phẩm và thực 

phẩm Mỹ (FDA) đồng ý cho sử dụng thuốc trị sốt rét điều trị cho bệnh nhân Covid-

19 trong trường hợp bệnh nặng; tuy nhiên giới chuyên gia của Mỹ cho rằng thuốc có 

nhiều tác dụng phụ nên cân nhắc kỹ khi uống và theo chỉ định của bác sĩ khi dùng; 

Mỹ dùng siêu máy tính Summit của IBM để rút ngắn thời gian thí nghiệm, sớm tìm 

ra thuốc điều trị bệnh SARS-CoV-2; Đại học Oxford và Trung tâm Nghiên cứu cao 

cấp Tô Châu đã chế tạo thành công Kit xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2 có kết 

quả chẩn đoán chính xác 100% sau 30 phút. 

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

trong Khối: 

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – PVFCCo sẽ dành gần 17 tỷ 

đồng để tri ân khách hàng. Đây là chương trình nhằm chung tay cùng bà con nông dân 

vượt qua giai đoạn nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hạn 

hán và xâm nhập mặn gay gắt, cũng như ảnh hưởng mạnh mẽ do đại dịch Covid-19 

trên toàn cầu và cũng là hoạt động nhằm tri ân khách hàng đã luôn tin dùng, đồng 

hành với doanh nghiệp để trở thành doanh nghiệp phân bón lớn nhất nước. Theo đó, 

từ ngày 22/3 đến ngày 30/4, khách hàng khi mua 01 bao Đạm Phú Mỹ (loại bao 50 

kg/bao) tại các điểm bán có thông báo khuyến mại sẽ được tặng 1 chai dầu ăn Tường 

An 250 ml. Tổng số quà lên đến 2 triệu suất với tổng giá trị gần 17 tỷ đồng. 

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) vừa triển khai chương 

trình hỗ trợ vận chuyển tới các địa điểm cách ly dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hà 

Nội và TP Hồ Chí Minh. Theo đó, trước tình trạng dịch Covid-19 đang diễn biến 

phức tạp, để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển phát góp phần phục vụ tốt 

công tác phòng, chống dịch bệnh, Vietnam Post đã triển khai chương trình chuyển 

phát bưu gửi đến khu vực cách ly tập trung tại Hà Nội với 31 bưu cục, tại TP Hồ 

Chí Minh với 21 bưu cục trong thời gian từ ngày 20/3 hết ngày 15/4/2020. Chương 

trình chỉ áp dụng đối với những hàng hóa, bưu phẩm là nhu yếu phẩm, thiết bị hỗ 

trợ y tế cho các cá nhân đang trong thời gian cách ly tập trung. Đặc biệt, đối với 

tuyến vận chuyển cách vùng từ Hà Nội đi các tỉnh miền Nam, Hồ Chí Minh đi các 

tỉnh miền Bắc, Vietnam Post áp dụng mức giá giảm 50% so với giá cước dịch vụ 

chuyển phát nhanh. Thời gian vận chuyển các bưu trên sẽ được ưu tiên nhanh nhất 

và theo tiêu chuẩn dịch vụ chuyển phát nhanh. Chương trình hỗ trợ không áp dụng 

cho các bưu gửi sử dụng dịch vụ thu hộ (COD). 

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



1. Ngày 21/3/2020, Bộ Chính trịký ban hành Thông báo số 172-TB/TW về 

thông báo kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 

tại phiên họp ngày 20/3/2020, cụ thể như sau: 

(1) Trong thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, 

đang bùng phát mạnh ở nhiều nước, khu vực, tác động sâu, rộng tới sự phát triển 

kinh tế-xã hội trên toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ và đời sống của 

người dân ở nhiều quốc gia. 

Đảng và Nhà nước đã chỉ đạo các cấp, các ngành nắm chắc tình hình, diễn 

biến, kịp thời có những giải pháp hiệu quả phòng, chống dịch bệnh. 

Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ đã 

có nhiều văn bản chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, sự 

tham gia của toàn dân. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh COVID-

19, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, nhất là đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ, chiến sĩ các 

lực lượng vũ trang, cán bộ ngoại giao, thông tin, tuyên truyền, đoàn thể… và các 

địa phương đã phối hợp thực hiện nghiêm túc, triển khai kịp thời, quyết liệt, đồng 

bộ các nhiệm vụ được giao. 

Các thông tin về dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch được truyền tải 

nhanh, minh bạch, đầy đủ; xử lý kịp thời, nghiêm minh các thông tin sai sự thật. 

Nhân dân ta đã thể hiện sự bình tĩnh, chủ động cùng cấp uỷ, chính quyền các cấp 

tham gia phòng, chống dịch bệnh; đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó 

khăn. Nhờ có sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng, chúng ta đã và đang kiềm chế và 

kiểm soát được dịch bệnh, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, nhân dân đồng 

tình, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. 

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai công tác phòng, chống dịch cũng có lúc, 

có nơi còn bị động, lúng túng, phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng chưa được 

nhuần nhuyễn; một số nơi chưa thực sự quyết liệt, công tác thông tin, tuyên truyền ở 

một số thời điểm, địa bàn định hướng chưa rõ, hiệu quả chưa cao. Nhưng với tinh 

thần cả nước tập trung phòng, chống dịch, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, thường 

xuyên rà soát, kịp thời điều chỉnh nên nước ta đã không để dịch bệnh lan rộng. 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, đang tác động 

toàn diện tới kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đời sống của nhân dân, có thể 

kéo dài, khó dự đoán chính xác thời gian kết thúc. Việt Nam đang phải đối mặt với 

nguy cơ lớn lây lan dịch bệnh và đang ở trong giai đoạn cần tập trung cao độ để 

kiểm soát lây nhiễm, tuyệt đối không được chủ quan, lơi lỏng. Kết quả thời gian 

qua đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm, với sự đồng lòng, quyết tâm của toàn 

Đảng, toàn quân và toàn dân, sự nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch, chúng ta tin rằng dịch bệnh sẽ được ngăn chặn, sớm ổn định và phục hồi kinh 

tế, bảo đảm an sinh xã hội. 

(2) Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn 

thể tập trung phòng, chống dịch bệnh với tinh thần trách nhiệm cao nhất, kiên 

quyết không để dịch bệnh bùng phát, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, 



hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, duy trì sản xuất, kinh doanh, chăm lo cho người 

dân, chủ động chuẩn bị các phương án phục hồi nền kinh tế. 

Để đạt được mục tiêu nêu trên, Bộ Chính trị yêu cầu: 

2.1. Các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục thực 

hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư và 

Thủ tướng Chính phủ, sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia 

về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

2.2. Tập trung phòng, chống dịch bệnh theo nguyên tắc: Ngăn chặn, hạn chế 

tối đa các nguồn lây nhiễm, nhất là từ nước ngoài; phát hiện sớm các trường hợp 

nhiễm bệnh; điều tra dịch tễ, phân loại, sàng lọc, cách ly chặt chẽ; khoanh vùng, 

dập dịch; điều trị kịp thời, hiệu quả. 

Tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ 

cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính 

quyền địa phương, khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về 

tình hình sức khoẻ nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm bệnh Covid -19. Cấp uỷ, 

chính quyền ở xã, phường, thị trấn phải phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng 

công an, quân sự, y tế, phối hợp chặt chẽ, tăng cường nắm chắc tình hình, thực 

hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

2.3. Hoàn thiện các phương án, kịch bản chống dịch bệnh ở các quy mô khác 

nhau; bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư và nhân 

lực để phòng, chống dịch trong tình huống dịch bùng phát mạnh. Tập trung tháo gỡ 

những khó khăn, vướng mắc trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư phòng, 

chống dịch. Có chính sách động viên, hỗ trợ kịp thời những người tham gia phòng, 

chống dịch. Các địa phương có dịch phải ưu tiên mọi điều kiện, nguồn lực để 

chống dịch, dập dịch. 

2.4. Tuyên truyền, thông tin kịp thời, minh bạch tới người dân về tình hình 

dịch bệnh, xử lý nghiêm những người đưa thông tin sai sự thật, ảnh hưởng tới công 

tác phòng, chống dịch bệnh. 

2.5. Động viên nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần yêu 

nước, lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội, cùng tham gia phòng, chống dịch, ủng hộ 

các lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kịp thời chia sẻ, hỗ trợ những 

người có hoàn cảnh khó khăn, những người lao động phải tạm ngừng việc, những 

người trong vùng dịch; phối hợp với các nước hỗ trợ kịp thời người Việt Nam ở 

nước ngoài. 

2.6. Tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng các kịch bản phát triển kinh tế, xã hội 

phù hợp với tình hình dịch bệnh; có kế hoạch tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản 

xuất, kinh doanh, đặc biệt là các ngành bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bảo đảm an 

sinh xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân. 

2.7. Thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại, ngoại giao, đặc biệt là các hoạt 

động ngoại giao của ASEAN. Thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác 



phòng, chống dịch bệnh; thông tin kịp thời, thường xuyên để các nước hiểu được 

chủ trương, chính sách của ta trong quá trình phòng, chống dịch bệnh. 

2.8. Các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 

30/5/2019 của Bộ Chính trị và các nội dung chỉ đạo trong Điện của Thường trực 

Ban Bí thư ngày 14/3/2020 về tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở. 

(3) Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ, Quân uỷ Trung ương, 

Đảng uỷ Công an Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung 

ương, Ban Dân vận Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, bí 

thư tỉnh uỷ, thành uỷ, người đứng đầu các cấp uỷ, tổ chức đảng căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương nêu trên. Ban 

Tuyên giáo Trung ương có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, thường xuyên hướng 

dẫn và tổng hợp các hoạt động, kịp thời báo cáo Bộ Chính trị. 

Thắng lợi bước đầu trong cuộc chiến đấu chống đại dịch đã thể hiện ý chí, 

sức mạnh của tinh thần đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân 

ta. Chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, hài lòng với những kết quả đã làm 

được, cần phải tiếp tục thực hiện những biện pháp quyết liệt hơn nữa, đồng bộ và 

hiệu quả hơn nữa để ngăn chặn và dập tắt dịch bệnh. 

Trong thời điểm khó khăn và phức tạp này, Bộ Chính trị kêu gọi toàn thể 

đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và 

hành động, vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa. Việt Nam ta nhất định chiến thắng đại 

dịch Covid-19. 

2. Chiều ngày 22/3, tại Cục Quân y, Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Nguyễn 

Xuân Phúc đã làm việc trực tuyến với 50 điểm cầu trong toàn quân để kiểm tra 

công tác phòng chống dịch Covid-19, trong đó có các điểm cầu được sử dụng làm 

khu cách ly. 

Tại buổi làm việc, Thủ tướng đề nghị quân đội, nhất là lực lượng tham gia các 

công việc phòng, chống dịch, tại các điểm cách ly, "phải bảo vệ chính mình, mọi đơn 

vị, cán bộ chiến sĩ phải phòng chống bệnh tật, đeo khẩu trang, rửa tay, ăn uống, tập 

luyện, giữ gìn sức khỏe, không để dịch bệnh lây vào đơn vị quân đội". 

Trong giai đoạn cao điểm sắp tới, cần cố gắng, nỗ lực hơn nữa, hi sinh thời 

gian, bao quát mọi công việc điều hành việc cách ly toàn quốc thành công. Quân đội 

chủ trì điều hành việc cách ly, các địa phương hỗ trợ cách ly, Bộ Y tế hỗ trợ chuyên 

môn trong cả nước để việc cách ly thành công. 

3. Chỉ đạo của các Bộ, ngành: 

Bộ Công thương đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam không tăng giá 

điện trong quý I và quý IInhằm hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị ảnh 

hưởng bởi dịch; Bộ đã áp thuế chống bán phá giá tạm thời với một số sản phẩm bột 

ngọt từ Trung Quốc và Indonesia lên gấp 3 lần để hỗ trợ các ngành sản xuất trong 

nước đang có tình trạng tồn kho tăng cao; Bộ yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất 

kinh doanh ngành lúa gạo trong nước tiếp tục duy trì mức dự trữ 5% để bình ổn thị 

trường nội địa. Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đề xuất tạm dừng đóng bảo 



hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020 để hỗ trợ người lao động và 

doanh nghiệp. Tổng Kiểm toán Nhà nước đã tạm dừng triển khai các cuộc kiểm 

toán, chưa triển khai Quyết định kiểm toán tại đơn vị do dịch bệnh. Bộ Giao thông 

Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả 

người nước ngoài vào Việt Nam, áp dụng từ 00 giờ 00 phút ngày 22/3/2020; đối 

với trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và các trường hợp đặc 

biệt phải thực hiện nghiêm các thủ tục kiểm tra, khai báo y tế bắt buộc và được 

cách ly phù hợp tại cơ sở lưu trú theo đúng quy định; đối với công dân Việt Nam 

về nước phải có ý kiến của Đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước sở tại, tổng hợp 

số lượng các công dân có nhu cầu về nước, xây dựng kế hoạch, báo cáo Ban chỉ 

đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 chấp thuận.  

III. KIẾN THỨC, KINH NGHIỆM PHÒNG CHỐNG DỊCH  

Hiện nay, trên thế giới có 6 loại thuốc được y tế một số nước sử dụng làm 

phương pháp điều trị tạm thời cho bệnh nhân nhiễm Covid-19. Dưới đây là 3 trong 

số 6 loại thuốc trên: 

1. Thuốc chống sốt rét: Chloroquine 

Là loại thuốc với giá thành rẻ, có sẵn và phổ biến, được sử dụng từ năm 

1945. Chloroquine chống lại bệnh sốt rét và còn được dùng trong một số loại bệnh 

khác. Chloroquine được nghiên cứu cho thấy an toàn ở cả phụ nữ mang thai và trẻ 

em. Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy Chloroquine có hiệu quả 

chống lại SARS-CoV-2, kết quả từ một nghiên cứu nhỏ của Pháp ở 24 bệnh nhân 

vừa được công bố, cho thấy các bệnh nhân này có thể phục hồi nhanh chóng.Các 

bác sĩ cho biết chỉ 25% bệnh nhân sử dụng Chloroquine có kết quả xét nghiệm 

dương tính với SARS-CoV-2 sau 6 ngày sử dụng. Dùng thuốc Chloroquine là một 

trong bốn phương pháp điều trị được thử nghiệm lâm sàng và được Tổ chức Y tế 

Thế giới (WHO) công bố ngày 18/3 vừa qua. Vương quốc Anh đã đưa 

Chloroquine vào danh sách các loại thuốc được kiểm soát xuất khẩu. 

2. Thuốc điều trị HIV: Kaletra 

Là sự kết hợp của hai loại thuốc chống virus: lopinavir và ritonavir, thường 

được sử dụng để điều trị HIV. Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy 

Kaletra là phương pháp điều trị Covid-19 tiềm năng.Tuy nhiên, hy vọng này đang 

trở nên mong manh khi gần đây một trong những nghiên cứu lớn đầu tiên trên 200 

bệnh nhân nhiễm Covid-19 nặng từ Trung Quốc cho thấy điều trị bằng Kaletra 

không hiệu quả. Tuy vậy, các nhà nghiên cứu vẫn có niềm tin ở Kaletra và cho 

rằng thuốc có thể có hiệu quả nếu được sử dụng sớm hơn hoặc cho các bệnh nhân 

nhẹ. WHO đã đưa Kaletra vào thử nghiệm lâm sàng ở nhiều quốc gia từ tuần này. 

3. Thuốc chống cúm: favipiravir 

Thuốc trị cảm cúm của Nhật Bản - favipiravir, được sản xuất bởi một công ty 

con của hãng Fujifilm, đã tạo ra những chuyển biến lớn trong điều trị dịch Covid-19, 

giúp giảm hơn 1 nửa thời gian nhiễm bệnh của những người dương tính với virus. 

Một thử nghiệm lâm sàng dùng favipiravir ở 340 bệnh nhân Trung Quốc cho thấy 



virus có xu hướng bị loại bỏ trong bốn ngày so với 11 ngày ở những người không 

dùng loại thuốc này. Các nhà nghiên cứu cũng cho thấy các bệnh nhân không bị nhiều 

những tác động tiêu cực sau khi dùng thuốc.Tuy nhiên, favipiravir phải được dùng 

trước khi sự lây lan của virus trong cơ thể lên đỉnh điểm.  

 

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY KHỐI 


