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Tình hình dịch bệnh Covid-19  

(Tính đến 6h30 ngày 25/3/2020)  

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH  

1. Tình hình chung: Theo Cục CNTT - Bộ Y tế tính đến 6h30 ngày 25/3.  

Tình hình thế giới 
Số ca 
nhiễm 

Số ca 
nhiễm mới 

Số ca  
tử vong 

Số ca  
tử vong mới 

Thế giới 420.718 41.873 18.800 2.286 

I-ta-lia 69.176 +5.249 6.820 +743 

Mỹ 53.358 +9.624 695 +142 

Tây Ban Nha 42.058 +6.922 2.991 +680 

Đức 32.968 +3.930 157 +34 

Iran 24.811 +1.762 1.934 +122 

Pháp 22.304 +2.448 1.100 +340 

Thái Lan 827 +106 4 +3 

Indonesia 686 +107 55 +6 

Campuchia 91 +4 0 0 

Việt Nam 134 +11 0 0 

Trung Quốc 81.171 0 3.277 0 

2. Tin tức 

-Tính đến sáng ngày 25/3, thế giới đã có 197 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi 

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

- Ngày 24/3, cả nước có 221 người nghi nhiễm Covid-19 mới đang cách ly 

tại bệnh viện, nâng tổng số ca nghi nhiễm trong cả nước là 1.596 người, cao nhất 

kể từ đầu dịch. 

- Một số tỉnh thành đang có ca nhiễm bệnh: Hà Nội (40 người), Hồ Chí 

Minh (34 người), Bình Thuận (9), Quảng Ninh (5), Đồng Tháp (4), Quảng Nam 

(3), Thanh Hóa (2 người trong đó 1 người đã khỏi bệnh), Lào Cai (2 người), Huế 

(2 người), Ninh Thuận (2 người), Hưng Yên (2 người), Hải Dương (1 người), An 

Giang (1), Bến Tre (1 người), Bắc Ninh (1), Long An (1), Lai Châu (1). 

* Tin trong nước: Hà Nội hỗ trợ chế độ cho người tham gia chống dịch: 

200.000 đồng/ngày/người; hoàn tất xây bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính Mê 

Linh trong vòng 1 tuần. TP.HCM, toàn bộ cơ sở nhà hàng dịch vụ ăn uống có 



quy mô trên 30 người phải dừng hoạt động từ 18h00 ngày 24/3 để phòng, chống 

dịch Covid-19. Hà Tĩnh lập 16 chốt tại các khu vực đường mòn, lối mở của 3 

huyện tiếp giáp Lào để ngăn người dân vượt biên trái phép. An Giang tiến 

hành cách ly 2.144 người chủ yếu trở về từ Campuchia, hiện chưa phát hiện ca 

nhiễm Covid-19. 

* Tin quốc tế: Lào, Myanmar là 3 quốc gia ghi nhận đã có trường hợp 

nhiễm Covid-19 đầu tiên trong ngày 24/3. Trước tình hình dịch bệnh, Liên minh 

châu Âu (EU) đề xuất kích hoạt “điều khoản đoàn kết” hỗ trợ các quốc gia thành 

viên nhanh chóng, hiệu quả và nhất quán trong trường hợp xảy ra khủng hoảng do 

dịch bệnh, thiên tai gây ra. Indonesia không có kế hoạch phong tỏa đất nước hay 

cách ly một khu vực để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, do đã nghiên cứu tác 

động từ biện pháp phong tỏa đất nước của một số quốc gia trên thế giới như Đan 

Mạch, Pháp, Italy. Cuba đóng cửa biên giới do lo ngại Covid-19. 

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

trong Khối 

Sau khi dịch bệnh bùng phát, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), đã 

tích cực xây dựng các kịch bản ứng phó, đồng thời rà soát, phân tích đánh giá cụ 

thể tác động của việc hàng hóa xuất nhập khẩu đặc biệt là liên quan đến thị trường 

Trung Quốc. Các doanh nghiệp vận tải biển do chịu ảnh hưởng nhiều nhất của dịch 

bệnh, ngoài việc cơ cấu lại các nguồn lực, tiết giảm chi phí, sẽ đẩy mạnh công tác 

thị trường, thúc đẩy các loại hàng hóa/dịch vụ ít bị ảnh hưởng bởi thị trường truyền 

thống Trung Quốc, như hàng đi châu Âu, các nước Đông Nam Á,... Tuy nhiên, để 

gỡ khó VIMC đã kiến nghị Chính phủ, các Bộ ngành có những chính sách hỗ trợ 

các doanh nghiệp về thuế, nguồn hàng. Bộ Công thương làm việc với các cơ quan có 

thẩm quyền, các hiệp hội và các chủ hàng Trung Quốc để kêu gọi sử dụng dịch vụ 

vận tải biển của Việt Nam để vận chuyển hàng xuất nhập khẩu của Trung Quốc 

trong giai đoạn các cửa khẩu đường bộ bị đóng cửa. VIMC cũng kiến nghị các ngân 

hàng và tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp của Tổng 

Công ty; thực hiện cơ cấu dứt điểm các khoản nợ, khoanh nợ gốc khi chưa xử lý 

nợ,… nhằm hỗ trợ vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra. 

Ngành Đường sắt chính thức triển khai áp dụng phần mềm Hệ thống quản trị 

vận tải hàng hóa trên các tuyến đường sắt quốc gia sau một thời gian thử nghiệm, 

hoàn thiện hệ thống. Phần mềm được Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam hợp tác 

với FPT xây dựng để triển khai công tác quản trị qua mạng trong quản lý vận dụng 

đầu máy, toa xe, quản lý vận tải hàng hóa và công tác điều hành chạy tàu. Hệ thống 

này số hóa được toàn bộ quá trình vận tải, bao gồm chuẩn hóa các mẫu biểu báo 

cáo, thống kê, giúp người điều hành quản trị tốt hơn; giúp giảm chi phí, giảm lao 

động thủ công. Các tác nghiệp ghi chép và trao đổi thông tin bằng điện thoại giữa 

các bộ phận liên quan trong công tác điều hành tổ chức chạy tàu và sản xuất kinh 

doanh vận tải được thay thế bằng việc nhập dữ liệu và trao đổi thông tin trên hệ 

thống. Các dữ liệu được ghi nhận trên hệ thống có tác dụng làm bằng chứng như 

các mẫu giấy tờ ghi chép trên giấy trong quy trình tác nghiệp thủ công. Giải pháp 

được cho là hữu hiệu trong lúc dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. 

https://lotus.vn/w/board/157535047096705686.htm


II. CHỈ ĐẠO CỦA CÁC BỘ, NGÀNH 

1. Sáng ngày 24/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì 

cuộc họp sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về 

chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 lây lan như hiện nay, Thủ tướng cho 

rằng càng thấy thách thức lớn đối với lĩnh vực xã hội, khi mà phải phát triển song 

hành, hài hòa giữa kinh tế và xã hội. Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội cần phát huy mọi nguồn lực chống dịch bệnh Covid-19 

hiệu quả. Hỗ trợ các doanh nghiệp, người lao động thất nghiệp, bảo đảm an sinh xã 

hội. Với thời điểm hiện nay, cần suy nghĩ về một gói cứu trợ quốc gia về an sinh 

xã hội, có tính thiết thực với người lao động. Đây là giai đoạn có nhiều khó khăn, 

nếu không làm tốt khâu này bằng chính sách tài khóa và chính sách khác thì vấp 

phải sai lầm. 

2. Ngày 24-3, Tổng Cục Hải quan có công điện hỏa tốc gửi Cục Hải quan 

các tỉnh, thành phố về việc tạm dừng việc đăng ký, tiếp nhận và thông quan đối 

với mặt hàng gạo từ 0h00 ngày 24-3. 

Theo đó, thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường 

trực Chính phủ về đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh tác động của dịch 

Covid-19, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố dừng việc 

đăng ký, tiếp nhận và thông quan đối với các lô hàng gạo các loại xuất khẩu dưới 

mọi hình thức, kể từ 0h ngày 24-3. Cơ quan Hải quan các địa phương chỉ giải quyết 

thủ tục thông quan cho những lô hàng xuất khẩu đã đăng ký tờ khai hải quan trước 

0h ngày 24-3. 

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng giao Cục Quản lý rủi ro thiết lập tiêu chí 

đưa mặt hàng gạo các loại vào phân nhóm HS: 1006.20; 1006.30 và 10006.40 vào 

diện cấm xuất khẩu. 

Ngoài hai nội dung nêu trên, Tổng cục Hải quan còn chỉ đạo Cục Điều tra 

chống buôn lậu và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường công tác đấu tranh 

chống buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng gạo các loại qua biên giới. 

III. KIẾN THỨC, KINH NGHIỆM PHÒNG CHỐNG DỊCH  

Dưới đây là phương pháp diệt khuẩn khẩu trang vải, khẩu trang y tế 

dùng 1 lần (loại đạt chuẩn để phòng chống dịch Covid-19) 

Sau khẩu trang đã được dùng, người dùng sử dụng dung dịch có tính sát 

khuẩn để xịt lên khẩu trang; có thể sử dụng nước muối ion, nước muối sinh lý 

0,9% hoặc các dung dịch có tính sát khuẩn khác. Việc xịt chất sát khuẩn này có 

mục đích chính là làm ẩm khẩu trang, việc sát khuẩn chỉ là phụ. Sau đó, khẩu trang 

được cho vào lò vi sóng, lưu ý là để mặt được xịt dung dịch sát khuẩn hướng lên 

trên. Chọn chế độ hoạt động cho lò là sóng viba ở công suất 800W và quay trong 

vòng 1 phút. Những gia đình dùng lò vi sóng kết hợp lò nướng cần lưu ý chọn chế 

độ vi sóng, không để chế độ nướng. Sau thời gian 1 phút, người sử dụng nên chờ 

một lúc cho khẩu trang nguội, cầm vào phần quai để lấy khẩu trang ra. Làm như 

vậy, mỗi người đã có một chiếc khẩu trang sạch khuẩn, đảm bảo cho việc tái sử 



dụng. Tuy nhiên, lò vi sóng để khử khuẩn khẩu trang nên được dùng riêng, không 

dùng chung cho việc làm nóng đồ ăn hay các mục đích khác. 
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