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BẢN TIN SỐ 30 

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 24/3/2020 

Tình hình thế giới 
Số ca 
nhiễm 

Số ca 
nhiễm mới 

Số ca  
tử vong 

Số ca  
tử vong mới 

Thế giới 378.394 +40.905 16.491 +1.850 

I-ta-lia 63.927 +4.789 6.077 +601 

Mỹ 43.449 +9.883 545 +132 

Tây Ban Nha 35.136 +6.368 2.311 +539 

Đức 29.056 +4.183 123 +23 

Iran 23.049 +1.411 1.812 +127 

Pháp 19.856 +3.838 860 +186 

Hàn Quốc 8.961 +64 111 +7 

Trung Quốc 81.054 0 3.261 0 

Việt Nam 123 +10 0  

2. Tin tức: 

- Tính đến sáng ngày 23/3, thế giới đã có 195 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi 

nhận có ca nhiễm Covid-19, tăng 02 nước so với ngày hôm qua.  

- Tại Việt Nam, về tình trạng sức khoẻ các bệnh nhân, có 3 bệnh nhân trong 

tình trạng rất nặng đang được điều trị tích cực; 8 bệnh nhân có tiến triển nặng hơn 

trước; các bệnh nhân khác sức khoẻ ổn định, trong đó có 18 trường hợp đã có kết 

quả âm tính lần 1. 

* Tin trong nước: UBND TP.HCM chỉ đạo các sở xây dựng quy chế xử phạt 

mạnh tay các trường hợp không chấp hành yêu cầu cách ly bắt buộc và danh tính 

người bị xử phạt sẽ công khai trên báo đài để làm gương. Hà Nội khuyến khích các 

công ty làm việc theo hình thức trực tuyến; người dân sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến; mua bán hàng online; giảm các cuộc họp không cần thiết; khuyến khích các 

đơn vị có máy khử khuẩn, giữ khoảng cách trong hội nghị; các bệnh viện thực hiện 

nghiêm cách ly F1; bố trí phòng riêng cho các phạm nhân mới vào trại; đóng cửa 

tất cả các hoạt động tập trung đông người trong 2 tuần tới; chỉ mở bán các cửa 

hàng thiết yếu như: xăng dầu, lương thực thực phẩm, cửa hàng thuốc,… Cục Quản 

lý dược cho biết việc tự sử dụng chloroquine, hydroxychloroquine (thuốc trị sốt rét, 

lupus ban đỏ hệ thống, thấp khớp dạng thấp) để điều trị, dự phòng Covid-19 có thể 

https://tuoitre.vn/covid-19.html


gây nguy hiểm tính mạng và Bộ Y tế chưa phê duyệt sử dụng 2 loại thuốc trên trong 

phòng, điều trị Covid-19.  

* Tin quốc tế: Các bộ trưởng tài chính của Nhóm Các nền kinh tế phát triển 

và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sẽ họp trực tuyến bàn về phương án chuẩn bị 

chiến lược chung để vượt qua cuộc khủng hoảng dịch Covid-19. Thái Lan được 

dự đoán sẽ chỉ tăng trưởng khoảng 1% trong năm 2020 do dịch covid-19. Hội nghị 

Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) đã cảnh báo nền kinh 

tế toàn cầu có thể sẽ thiệt hại khoảng 1.000 tỷ USD trong năm nay. Người trồng 

hoa ở Hà Lan phải đem hoa làm phân bón do nhu cầu mua hoa sụt giảm nghiêm 

trọng, thậm chí Hiệp hội Hoa Hà Lan cảnh báo nhiều thành viên có thể bị phá sản do 

ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Đài Loan đã phạt một cư dân vì trốn cách ly 

với số tiền lên đến 1 triệu Đài tệ (33.000 USD).  

3. Các doanh nghiệp trong Khối ứng phó với dịch bệnh: 

Nhằm tạo điều kiện làm việc cho hàng nghìn người lao động tại Campuchia 

bị thất nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch Coivd-19, các công ty công nghiệp chế biến 

cao su của Việt Nam tại Campuchia đang có nhu cầu tuyển 10.500 lao động năm 

2020-2021 và đang cần gấp 9.000 lao động vào làm tại các đồn điền cao su. Theo 

đó, Hiệp hội đồn điền cao su Việt Nam tại Campuchia, Liên minh Công nghiệp 

Cao su Việt Nam, Liên minh công ty THADI Việt Nam và Công ty Cao su Việt 

Nam có hơn 20.000 ha cao su tại tỉnh Ratanakiri, Mondulkiri và Kratie của 

Campuchia. Hiện tại, các công ty này đang cần tuyển người lao động làm việc 

trong các đồn điền cao su với mức lương tối thiểu 800.000 Riel (khoảng 4tr6 

VNĐ); những người chiết mủ có thể thu nhập từ 1 - 1,5 triệu Riel (khoảng 5tr7 - 

8tr6 VNĐ). Trước đó, tại cuộc họp giữa Campuchia và Việt Nam, Campuchia đã 

đề nghị Hiệp hội đồn điền Cao su Việt Nam tại Campuchia tăng cường phổ biến và 

tuyển dụng lao động địa phương thất nghiệp do dịch Covid-19. 

Hiệp hội thép Việt Nam (VSA) đưa ra nhận định: lượng thép tiêu thụ từ Tết 

đến nay ước giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Các doanh nghiệp ngành Thép 

trong nước vừa lo tồn kho thành phẩm ngày càng tăng, vừa lo cạnh tranh với thép 

giá rẻ của Trung Quốc tràn sang hậu dịch Covid-19. Theo đó, thời gian qua thị 

trường thép ảm đạm, sản xuất cầm chừng, bán hàng rất ít giao dịch, tồn kho tăng, trả 

lãi vay ngân hàng, chi phí bảo quản và lưu kho bãi tăng. Tuy nhiên, điều lo ngại nhất 

là xuất khẩu thép của Trung Quốc sẽ tăng cao trong thời gian tới khi dịch bệnh được 

kiểm soát, lúc đó, thị trường thép trong nước sẽ phải đối phó với thép xuất khẩu của 

Trung Quốc tràn sang trong bối cảnh doanh nghiệp sẽ phải sử dụng nguồn nguyên 

liệu đầu vào với chi phí cao, buộc phải cạnh tranh gay gắt với thép thành phẩm giá 

rẻ của Trung Quốc chào bán. 

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

1. Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc tổ chức Hội nghị trực 

tuyến của Chính phủ với các địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó 

khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trước 

tác động của dịch Covid-19 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 3/2020. 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=199479


Hội nghị sẽ thảo luận 3 nhóm giải pháp: Nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn 

cho sản xuất kinh doanh, nhóm giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và 

nhóm giải pháp bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ người lao động. 

- Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan khẩn trương chuẩn bị các nội dung về nhóm giải pháp bảo đảm an 

sinh xã hội và hỗ trợ người lao động, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 

24/3/2020. 

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

chuẩn bị các nội dung về nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh 

doanh và nhóm giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; tổng hợp báo cáo, đề 

xuất của các Bộ, cơ quan, hoàn thiện các nội dung, tài liệu phục vụ hội nghị. 

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ 

và các cơ quan liên quan đề xuất thành phần Hội nghị; xây dựng chương trình, kịch 

bản chi tiết điều hành Hội nghị; báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung trên 

trước ngày 26/3/2020. 

2. Ngày 23/3/2020, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19 đã họp, 

trao đổi, thống nhất một số nội dung: 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch bệnh; kiểm soát biên 

giới; chống lây nhiễm trong cơ sở y tế; đưa người nước ngoài đang được cách ly 

tập trung hoặc tại nhà chưa đủ 14 ngày về nước; tổ chức cách ly với những người 

điều khiển phương tiện vận chuyển và người hỗ trợ (tổ bay, tiếp viên, tài xế); trang 

bị máy đo thân nhiệt và bố trí nhân lực tại các cảng hàng không nội địa để kiểm tra 

thân nhiệt hành khách trước khi lên máy bay… 

Ban Chỉ đạo cũng thảo luận và thống nhất phải quyết liệt kiểm soát dịch 

bệnh cả từ hai nguồn (từ ngoài vào và từ trong nước). Về cách ly tại cơ sở lưu trú, 

khách sạn có thu phí đối với người nước ngoài có hộ chiếu ngoại giao, công vụ, 

các chuyên gia làm việc tại các dự án quan trọng ở Việt Nam. Yêu cầu địa phương 

phải quyết liệt ngăn chặn tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng với lực lượng nòng 

cốt là công an và y tế “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, xác định đầy đủ các trường hợp 

đã nhập cảnh từ nước ngoài vào, những người tiếp xúc gần, có biện pháp cách ly 

và theo dõi y tế phù hợp; hoàn thành trước 12h trưa ngày 25/3. 

Bộ Y tế phải khẩn trương hướng dẫn, tạo điều kiện cho các địa phương sử 

dụng các bộ kit xét nghiệm để đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm, sàng lọc. 

3. Chỉ đạo của các Bộ, ngành: 

Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Kế hoạch - đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ 

tướng việc miễn giảm một số loại thuế, giá dịch vụ để giúp các doanh nghiệp hàng 

không, vận tải bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Bộ cũng ban hành văn bản hỏa tốc 

về tạm dừng vận chuyển công dân Việt Nam từ nước ngoài đến Cảng hàng không 

quốc tế Tân Sơn Nhất do khu cách ly đã quá tải; thời điểm áp dụng từ 0h00 ngày 

25/3 đến hết ngày 31/3/2020. Bộ Công thương quyết định gia hạn áp dụng biện 

pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam, kéo dài 

đến tháng 3-2023 nhằm bảo vệ toàn cầu với các sản phẩm phôi thép, thép dài nhập 

khẩu vào Việt Nam nhằm ngăn chặn hoặc khắc phục thiệt hại nghiêm trọng của 



ngành sản xuất trong nước. Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam 

ở nước ngoài thường xuyên theo dõi, chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức 

năng, cảng hàng không quốc tế, các hãng hàng không quốc tế tại các nước để cung 

cấp thông tin cụ thể về chính sách nhập cảnh của Việt Nam, khẳng định công dân 

Việt Nam được phép về nước mà không cần Giấy xác nhận của cơ quan đại diện 

Việt Nam tại nước sở tại; tìm hiểu thông tin về tình hình công dân Việt Nam bị 

“kẹt” tại các sân bay, kịp thời thực hiện các biện pháp hỗ trợ cần thiết. 

III. KIẾN THỨC VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH  

Bản tin số 29 (ngày 23/3) đã giới thiệu 3 trong số 6 loại thuốc được y tế một 

số nước sử dụng làm phương pháp điều trị tạm thời cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 

(Thuốc chống sốt rét Chloroquine, thuốc điều trị HIV Kaletra, thuốc chống cúm 

favipiravir). Dưới đây là 3 loại thuốc còn lại đang được y tế một số nước sử dụng: 

(1) Thuốc điều trị Ebola: remdesivir được phát triển để điều trị Ebola, 

Remdesivir cũng đã cho thấy hiệu quả trong chống dịch Sars và Mers, hai dịch 

bệnh đã từng gây chết người nhiều hơn Covid-19 nhưng tốc độ lan truyền chậm 

hơn. Cơ chế hoạt động của Remdesivir là ngăn cản khả năng sao chép của virus 

trong các tế bào. Remdesivir sẽ rất hiệu quả khi bệnh nhân vừa mới nhiễm virus và 

virus vẫn đang nhân lên ở đường hô hấp trên. Nhiều thử nghiệm đang được tiến 

hành để đánh giá sự hiệu quả của remdesivir ở Trung Quốc, Mỹ và châu Á. 

(2) Liệu pháp kháng thể: Các bác sĩ ở Trung Quốc đã điều trị cho một số 

bệnh nhân nguy kịch nhiễm Covid-19 bằng huyết tương của bệnh nhân đã hồi 

phục, một cách tiếp cận bắt nguồn từ đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918. Logic 

là máu nên chứa kháng thể giúp chống nhiễm trùng. Tuy nhiên, nhược điểm của 

phương pháp này là khó nhân rộng phạm vi áp dụng, tiềm ẩn nguy cơ lây truyền 

các bệnh khác và các kháng thể có liên quan chỉ xuất hiện với số lượng nhỏ, vì 

vậy, việc điều trị Covid-19 có hiệu quả nhưng không phải là tối ưu. 

(3) Phiên bản beta: Công ty công nghệ sinh học Synairgen của Anh đã được 

phê duyệt nhanh chóng để thử nghiệm một loại thuốc trị bệnh phổi ở những người 

mắc bệnh Covid-19. Hợp chất tăng miễn dịch interferon beta, tạo thành một phần 

của hệ thống phòng thủ tự nhiên chống lại virus và ban đầu được phát triển cho 

những bệnh nhân bị rối loạn phổi tắc nghẽn mạn tính. Hy vọng là hợp chất 

interferon beta giúp tăng khả năng cơ thể chống lại virus, đặc biệt là ở những 

người có hệ miễn dịch yếu. Interferon beta được WHO xác định là liệu pháp duy 

nhất trong các thử nghiệm giai đoạn 2 có thể hít vào, có nghĩa là bệnh nhân có thể 

tự điều trị thông qua một máy phun sương nhỏ chạy bằng pin. 

 

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY KHỐI 


