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Cập nhật tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 
 
 

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ 

 

Thực hiện yêu cầu của Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế xin báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ về tình hình diễn biến dịch Covid-19 và các biện pháp 

triển khai trong thời gian tới như sau: 

I. Tình hình dịch bệnh trên thế giới 

1. Tình hình dịch bệnh 

Tính đến ngày 23/6/2020, thế giới đã ghi nhận trên 9,2 triệu trường hợp mắc 

và gần 500 ngàn người tử vong do Covid-19 tại 215 quốc gia và vùng lãnh thổ trên 

toàn thế giới. Trong đó, Mỹ được ghi nhận là quốc gia có số mắc và tử vong cao 

nhất, với trên 2 triệu trường hợp mắc và trên 100 ngàn trường hợp tử vong. 

Trung Quốc được ghi nhận là quốc gia đầu tiên khởi phát dịch Covid-19 

trên thế giới, với các trường hợp mắc được báo cáo tại thành phố Vũ Hán vào 

cuối tháng 12/2019. Đỉnh dịch tại Trung Quốc được ghi nhận vào khoảng giữa 

tháng 02/2020, với khoảng trên 3.000 trường hợp mắc mới và trên 100 trường 

hợp tử vong mỗi ngày. Ngày 19/3/2020, Trung Quốc lần đầu tiên không ghi 

nhận trường hợp mắc mới tại thành phố Vũ Hán. Ngày 23/5/2020, lần đầu tiên 

Trung Quốc thông báo không ghi nhận các trường hợp mắc mới trong ngày. Tuy 

nhiên kể từ ngày 11/6/2020 đến nay, thành phố Bắc Kinh đã được ghi nhận là 

điểm nóng mới, với 236 ca nhiễm Covid-19 liên quan đến ổ dịch tại chợ đầu mối 

Tân Phát Địa. Trong số đó có 22 trường hợp mắc bệnh không có biểu hiện triệu 

chứng và 01 trường hợp nhập cảnh. Chính quyền Trung Quốc đang triển khai 

tích cực các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch tại Bắc Kinh và đề phòng 

nguy cơ xảy ra làn sóng dịch bệnh thứ 2 tại Trung Quốc. 

Hàn Quốc được ghi nhận là quốc gia thứ hai (sau Trung Quốc) bị ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19, dịch có liên hệ chặt chẽ đến hoạt động tôn giáo của 

giáo phái Tân Thiên Địa tại thành phố Daegu và tỉnh Gyongbuk. Đỉnh dịch tại 

Hàn Quốc vào cuối tháng 02/2020 đến đầu tháng 3/2020, với khoảng trên 500 

trường hợp mắc mới mỗi ngày, sau đó giảm dần. Tuy nhiên, những tuần đầu 

tháng 6/2020, khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận ghi nhận trung bình mỗi 

ngày có 36,5 ca nhiễm mới, tăng gần gấp đôi so với hai tuần cuối tháng 5/2020. 
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Tại Hàn Quốc, dịch bệnh đang có xu hướng lan rộng ra các địa phương khác 

ngoài Seoul, đồng thời số ca nhiễm mới hằng ngày có xu hướng tăng nhẹ.  

Châu Âu được coi là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề 

nhất của dịch Covid-19, với 61 quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận Covid-19, trên 

2 triệu trường hợp mắc và gần 200 ngàn trường hợp tử vong. Trong giai đoạn 

đầu tiên của dịch (kể từ đầu tháng 3/2020 đến cuối tháng 4/2020), ghi nhận sự 

bùng phát mạnh mẽ của dịch bệnh, với trên 30 ngàn trường hợp mắc mới mỗi 

ngày, trong đó Ý, Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Bỉ…là những quốc gia chịu ảnh 

hưởng nặng nề nhất. Kể từ cuối tháng 4/2020, ghi nhận sự bùng phát dịch mạnh 

mẽ tại Nga, đến nay Nga là quốc gia ghi nhận số mắc và tử vong cao nhất khu 

vực Châu Âu, với trên 500 ngàn trường hợp mắc và trên 6 ngàn trường hợp tử 

vong, số trường hợp mắc mới xấp xỉ 10 ngàn người mỗi ngày.  

Mỹ ghi nhận các ca mắc vào cuối tháng 01/2020 và ghi nhận sự gia tăng 

mạnh mẽ các trường hợp mắc mới mỗi ngày kể từ cuối tháng 3/2020. Đến 

27/3/2020, số ca mắc do Covid-19 tại Mỹ đã vượt Trung Quốc và Ý, trở thành 

vùng dịch lớn nhất thế giới và là quốc gia có số mắc và tử vong cao nhất toàn 

cầu kể từ thời điểm đó đến nay, với khoảng từ 20-30 ngàn trường hợp mắc mới 

mỗi ngày. Tính đến ngày 23/6/2020, tại Mỹ đã ghi nhận trên 2 triệu trường hợp 

mắc và trên 100 ngàn tử vong trên toàn bộ 50 bang.   

Khu vực Mỹ La Tinh hiện được coi là tâm dịch mới của thế giới, với trên 

1,8 triệu trường hợp mắc và trên 70 ngàn tử vong, số ca mắc mới mỗi ngày 

khoảng gần 20 ngàn trường hợp. Dịch bệnh đã lan rộng ra 14 quốc gia tại khu 

vực, trong đó Brazil là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với trên 1 triệu ca 

mắc và trên 50 ngàn tử vong (tính đến ngày 23/6/2020).  

Hiện tại tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp. 

Theo đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã ghi nhận mức tăng kỷ lục số ca mắc 

Covid-19 trên toàn cầu trong 24 giờ ngày 22/6/2020, với tổng cộng 183.020 

người, mức tăng này chủ yếu là từ Bắc Mỹ và Nam Mỹ với 116 ngàn ca. Bên 

cạnh đó, nguy cơ diễn ra làn sóng dịch Covid-19 thứ 2 đang tăng cao tại một số 

quốc gia trước đó đã kiểm soát dịch tốt như tại Hàn Quốc, Trung Quốc và một 

số quốc gia khác. 

2. Các biện pháp triển khai của một số quốc gia trên thế giới  

Nhằm đáp ứng với tình hình dịch bệnh trong tình hình mới, một số quốc 

gia trên thế giới đã thực hiện song song việc kiểm soát dịch bệnh đồng thời thực 

hiện các biện pháp mở cửa để phát triển kinh tế trở lại, cụ thể như sau: 

- Trung Quốc: Tăng cường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin như 

tổ chức hội chợ trực tuyến, học tập trực tuyến...; Cục Hàng không Trung Quốc 

đang xem xét tăng số lượng chuyến bay đối với một số quốc gia đáp ứng điều 

kiện như: i) Có ít ca bệnh lây nhiễm vào Trung Quốc; ii) Có quan hệ kinh tế, 

thương mại chặt chẽ với Trung Quốc; iii) Có nhiều công dân Trung Quốc có 

nguyện vọng về nước; đáp ứng các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát từ xa, có 
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thể giảm thấp rủi ro lây nhiễm vào Trung Quốc; iv) Có nhu cầu khôi phục sản 

xuất trong nước và khôi phục hợp tác kinh tế, thương mại với nước ngoài. Hiện 

một số quốc gia đã trao đổi với Trung Quốc về thiết lập “luồng nhanh” tăng 

cường xuất nhập cảnh và trao đổi kinh tế thương mại nhưng vẫn phải đảm bảo 

an ninh phòng, chống dịch bệnh, như Hàn Quốc, Singapore và Đức. 

- Đài Loan: Đang xem xét cho phép nhập cảnh công dân một số nước đáp 

ứng 4 tiêu chí: i) Tình hình dịch bệnh được kiểm soát, trong vòng 14 ngày 

không có thêm ca mới tại cộng đồng và dựa vào tỷ lệ số ca mắc trên 1 triệu dân; 

ii) Năng lực y tế, xét nghiệm và kiểm soát dịch bệnh; iv) Mức độ minh bạch 

thông tin; iv) Nguyên tắc đối đẳng, hai bên công nhận kết quả xét nghiệm của nhau.  

- Hàn Quốc: Thực hiện nghiêm việc tuân thủ các quy tắc phòng dịch, hạn 

chế tụ tập trong không gian kín, giữ khoảng cách xã hội nhằm ngăn chặn các ca 

nhiễm mới. Rà soát các trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc, doanh nghiệp môi 

giới việc làm ... Chính phủ kéo dài hiệu lực cảnh báo chú ý đặc biệt về du lịch 

đến ngày 01/7/2020. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ 

thống quét mã QR trên điện thoại để ghi lại danh sách người ra vào các cơ sở tập 

trung đông người, ban hành mức phạt khoảng 2.500 USD nếu không tuân thủ. 

II. Tình hình dịch tại Việt Nam 

Việt Nam ghi nhận các trường hợp mắc đầu tiên kể từ cuối tháng 01/2020, 

đến nay (ngày 23/6/2020) đã ghi nhận tổng số 349 trường hợp mắc mới và 

không ghi nhận tử vong. Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có thể chia 

thành 3 giai đoạn cụ thể như sau: 

1. Giai đoạn thứ nhất (từ trường hợp mắc đầu tiên đến trường hợp thứ 16) 

Giai đoạn thứ nhất ghi nhận các trường hợp bệnh có liên quan đến tình 

hình dịch tại Trung Quốc, các bệnh nhân đều có tiền sử đi lại đến Vũ Hán hoặc 

tiếp xúc với người từ Vũ Hán trở về Việt Nam. Giai đoạn này cũng ghi nhận ổ 

dịch đầu tiên tại Việt Nam ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.  

2. Giai đoạn thứ hai (từ trường hợp mắc số 17 đến trường hợp số 268) 

Giai đoạn thứ 2 ghi nhận các trường hợp bệnh nhập cảnh vào Việt Nam 

trở về từ các khu vực, quốc gia đang có dịch như tại Châu Âu và Mỹ (đặc biệt 

chuyến bay VN00054 từ Anh về Việt Nam), đồng thời cũng ghi nhận các ổ dịch 

tại cộng đồng như ổ dịch tại quán Bar Buddha (TP. Hồ Chí Minh), Hạ Lôi (Mê 

Linh, Hà Nội) và tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Bên cạnh đó, ghi nhận 4 

trường hợp mắc Covid-19 là nhân viên y tế (2 điều dưỡng tại Bệnh viện Bạch 

Mai và 2 Bác sĩ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2).  

  3. Giai đoạn thứ ba (từ trường hợp mắc số 269 đến nay) 

 Giai đoạn dịch Covid-19 thứ 3 tại Việt Nam ghi nhận toàn bộ số ca mắc 

đều là các trường hợp trở về nước, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không 

ghi nhận ca mắc mới tại cộng đồng kể từ ngày 16/4/2020. Các trường hợp mắc 

được ghi nhận trong giai đoạn này hầu hết đều là người Việt Nam trở về nước từ 

các quốc gia đang có dịch như Liên Bang Nga, Nhật Bản, UAE, Pháp, Anh, ….  
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 III. Các biện pháp đã triển khai 

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, với sự vào cuộc quyết liệt, 

đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn 

dân, toàn quân ta, công tác phòng, chống dịch đã đạt những kết quả tích cực, được 

các tổ chức quốc tế và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Việt Nam đã thực hiện 

các biện pháp kiểm soát dịch sớm, chủ động và có hiệu quả, cụ thể như sau:  

1. Hoạt động chỉ đạo điều hành 

Ngay khi có thông tin về bệnh viêm phổi lạ tại Trung Quốc, Thủ tướng 

Chính phủ đã ban hành nhiều Chỉ thị, Công điện quán triệt tinh thần “chống dịch 

như chống giặc”, nhấn mạnh việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc 

phòng, chống dịch, chấp nhận thiệt hại một phần về kinh tế để đổi lấy an toàn về 

sức khỏe, tính mạng của nhân dân, hạn chế thấp nhất tử vong do dịch bệnh. 

Ngày 30/01/2020, trước tình hình dịch bệnh lây lan trên diện rộng ở 

Trung Quốc và có 02 ca lây nhiễm đầu tiên ở Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương 

Đảng đã có văn bản chỉ đạo; Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban Chỉ 

đạo Quốc gia phòng, chống dịch, giao Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Trưởng 

ban, thành viên là Lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và ban hành 

nhiều Chỉ thị quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 và 

các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Ngày 30/3/2020, Tổng Bí 

thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ra Lời kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến 

sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và 

hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà 

nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm 

chiến thắng đại dịch Covid-19.   

Trước diễn biến dịch tại Việt Nam cơ bản thực hiện kiểm soát tốt dịch 

bệnh, đồng thời đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả, vừa 

phát triển kinh tế xã hội, ngày 29/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 

số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất 

kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã 

hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 để duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế, 

phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã 

được Quốc hội đề ra.  

2. Các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật 

Việc phòng, chống dịch bệnh được thực hiện theo nguyên tắc 4 tại chỗ 

(lực lượng tại chỗ; chỉ huy tại chỗ; phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và kiên 

trì thực hiện chiến lược Ngăn chặn - Phát hiện - Cách ly - Khoanh vùng triệt để - 

Dập dịch quyết liệt - Điều trị. 

2.1. Ngăn chặn dịch xâm nhập và lây lan trong cộng đồng 

Các biện pháp kiểm soát nhập cảnh được thực hiện bao gồm: Kiểm soát 

chặt chẽ người nhập cảnh tại các sân bay, cửa khẩu, đường mòn, lối mở…, tạm 

dừng cấp thị thực, hạn chế tối đa chuyến bay vào Việt Nam; vận động, khuyến 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=509&_page=1&mode=detail&document_id=200125
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cáo người Việt Nam không về nước ồ ạt; thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối 

với khách nhập cảnh từ vùng dịch kể từ 00h00 ngày 25/02/2020 (Mùng 1 Tết 

Nguyên đán) và khai báo y tế điện tử bắt buộc đối với tất cả người nhập cảnh từ 

ngày 04/3/2020; từng bước hạn chế người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam 

từ vùng có dịch, sau đó tạm dừng nhập cảnh hoàn toàn đối với người nước 

ngoài, các trường hợp mang giấy miễn thị thực cấp cho người gốc Việt Nam và 

thân nhân kể từ 00h00 ngày 22/3/2020 (trừ các trường hợp nhập cảnh với mục 

đích ngoại giao, công vụ và các trường hợp đặc biệt).  

Từ đầu tháng 6/2020 đến nay đã ghi nhận trên 23 ngàn lượt xuất nhập 

cảnh qua đường hàng không và gần 90 ngàn lượt xuất nhập cảnh qua đường biên 

giới giữa Việt Nam với Trung Quốc, Lào và Camphuchia, cụ thể như sau:  

- Xuất nhập cảnh qua đường hàng không: Từ ngày 01/6 - 21/6/2020, đã 

giải quyết 23.651 lượt xuất nhập cảnh qua đường hàng không, trong đó nhập 

cảnh 6.661 lượt, xuất cảnh 16.990 lượt (trung bình mỗi ngày giải quyết trên 

1.000 lượt); người nước ngoài xuất nhập cảnh 9.532 lượt người, công dân Việt 

Nam xuất nhập cảnh 14.119 lượt người. 

- Xuất nhập cảnh qua đường biên giới: Từ ngày 28/5 - 21/6/2020, ghi 

nhận tổng số 89.680 lượt xuất nhập cảnh, trong đó nhập cảnh 47.171, xuất cảnh 

42.509 (trung bình mỗi ngày ghi nhận gần 4.000 lượt xuất nhập cảnh); tuyến 

Việt Nam- Trung Quốc với 57.139 lượt, tuyến Việt Nam-Lào với 31.990 lượt, 

tuyến Việt Nam-Campuchia với 551 lượt.  

2.2. Thực hiện cách ly 

Bộ Quốc phòng đảm bảo các điều kiện, cơ sở vật chất, tổ chức cách ly tập 

trung bắt buộc đối với người nhập cảnh từ các nước có dịch. Thực hiện cách ly 

tập trung 14 ngày bắt buộc tại cơ sở y tế đối với trường hợp tiếp xúc trực tiếp với 

bệnh nhân hoặc người nghi nhiễm. Các trường hợp khác thực hiện cách ly tại nhà, 

cơ quan, doanh nghiệp dưới sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương.  

2.3. Tập trung dập dịch tại các ổ dịch 

Tiến hành khoang vùng cách ly, tiêu độc khử trùng để dập dịch ở những 

địa bàn xảy ra dịch (xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc; phố Trúc 

Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội…) và một số địa điểm ghi nhận có nhiều 

ca mắc tại Bình Thuận, Bệnh viện Bạch Mai, quán Bar Buddha (TP. Hồ Chí 

Minh)… Toàn bộ 11 chùm ca bệnh được ghi nhận đều được các đơn vị y tế phối 

hợp với cơ quan liên quan, chính quyền địa phương tổ chức khoanh vùng, cách 

ly trong 28 ngày và thực hiện đầy đủ các biện pháp giám sát dịch, xét nghiệm và 

tuyên truyền phòng, chống dịch tại cộng đồng.  

2.4. Điều trị 

Tổ chức phân loại, thu dung, phân tuyến điều trị từ tuyến cơ sở tới các 

bệnh viện tuyến cuối. Ban hành sớm và thường xuyên cập nhật, hoàn thiện phác 

đồ điều trị, tổ chức tập huấn và thiết lập mạng lưới trực tuyến tại Bộ Y tế để chỉ 

đạo chuyên môn, điều phối, hỗ trợ điều trị cho các tuyến với nòng cốt là các 
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bệnh viện Trung ương và bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối, chuẩn bị thuốc 

men, trang thiết bị điều trị. Đảm bảo hoạt động điều trị Covid-19 song song với 

các hoạt động khám, chữa bệnh thường quy khác. 

2.5. Xét nghiệm 

Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong việc sản xuất được bộ Kit 

xét nghiệm; rút ngắn thời gian xét nghiệm; đẩy nhanh việc thực hiện xét nghiệm 

xác định Covid-19 trong cộng đồng, ưu tiên tại các khu vực cách ly dọc tuyến 

biên giới, khu cách ly tập trung, đối tượng có nguy cơ cao. Bộ Y tế cũng tích cực 

huy động và nhận được sự hỗ trợ của WHO và các nước có thiết bị, sinh phẩm xét 

nghiệm để bảo đảm đầy đủ, sẵn sàng, kịp thời cho công tác xét nghiệm.   

2.6. Ứng dụng công nghệ thông tin 

Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-

19 như xây dựng 4 ứng dụng khai báo y tế nhằm thu thập thông tin từ những 

hành khách nhập cảnh từ các quốc gia có dịch đến Việt Nam và triển khai 2 ứng 

dụng có chức năng truy vết những người nghi nhiễm, di chuyển trong cộng 

đồng, theo dõi, giám sát các trường hợp tiếp xúc gần; báo cáo các trường hợp 

bệnh; hỗ trợ kết nối chẩn đoán điều trị giữa các bệnh viện của các tuyến, các 

chuyên gia y tế đầu ngành tham gia hội chẩn trực tuyến, tư vấn dự phòng lây 

nhiễm; đặc biệt Việt Nam cũng là một trong những nước đầu tiên thực hiện áp 

dụng tờ khai điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khai báo y tế đến 

từng người dân, hành khách nhập cảnh.  

2.7. Chuẩn bị thuốc, khẩu trang y tế, trang phục bảo hộ, trang thiết bị y 

tế, hậu cần, bảo đảm an toàn và chế độ chính sách cho cán bộ y tế làm công 

tác phòng, chống dịch bệnh 

Công tác mua sắm, dự trữ quốc gia thuốc, khẩu trang, trang phục bảo hộ 

và các trang thiết bị y tế khác phục vụ công tác phòng, chống dịch đã được tổ 

chức theo kế hoạch tương ứng với các phương án, kịch bản dịch bệnh có thể xảy 

ra. Về cơ bản, bảo đảm đáp ứng nhu cầu thuốc, trang thiết bị cho phòng, chống 

dịch. Bộ Y tế cũng đã thực hiện các biện pháp để thúc đẩy, tạo điều kiện thuận 

lợi để các doanh nghiệp tham gia sản xuất, cung ứng khẩu trang và trang thiết bị 

phòng chống dịch. Kinh phí cho công tác phòng, chống dịch được bố trí, cấp 

phát cơ bản đáp ứng yêu cầu. Người dân tại các cơ sở cách ly, cán bộ làm công 

tác cách ly được bảo đảm các điều kiện cơ bản tốt trong suốt thời gian cách ly. 

Các chế độ, chính sách cho cán bộ y tế trong phòng, chống dịch được bảo đảm 

đúng quy định. Các trang bị, phương án phòng ngừa lây nhiễm, rủi ro cho cán 

bộ y tế được quan tâm. 

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo quốc gia đã tham mưu Chính phủ ban hành 

Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 về một số chế độ đặc thù trong phòng 

chống dịch Covid-19, trong đó tăng mức hưởng tiền ăn cho những người bị áp 

dụng biện pháp cách ly y tế, tăng chế độ phụ cấp chống, dịch cho cán bộ y tế, 

người lao động tham gia phòng, chống dịch; tăng chế độ đối với người tham gia 
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thường trực chống dịch 24/24 giờ; tăng chế độ bồi dưỡng đối với cộng tác viên, 

tình nguyện viên tham tham gia chống dịch trong thời gian có dịch Covid-19. 

Đây là nguồn động viên, khích lệ, hỗ trợ rất kịp thời cho các cán bộ y tế, chiến 

sỹ và người tham gia chống dịch. 

Ngoài việc xây dựng các phương án, kế hoạch hậu cần, sản xuất vật tư y 

tế đảm bảo đủ nhu cầu phòng, chống dịch trong nước, Việt Nam đã thực hiện hỗ 

trợ các nước bạn đang có dịch Covid-19, như viện trợ khẩu trang, trang thiết bị 

phòng hộ cho Trung Quốc, Lào, Campuchia, Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, 

Nhật Bản…  

2.8. Thông tin truyền thông 

Tập trung tuyên truyền tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh với sự vào cuộc mạnh mẽ của hệ thống cơ quan truyền thông, báo chí; 

phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội để thông tin kịp thời tới từng 

người dân và cộng đồng để người dân yên tâm, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ và tuân 

thủ các biện pháp phòng, chống dịch, chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh.   

Xây dựng nội dung về truyền thông nguy cơ cập nhật theo các tình huống, 

kịch bản của dịch bệnh. Xuất bản Bản tin chính thức của Ban Chỉ đạo vào lúc 

06h00 và 18h00 hàng ngày (hoạt động của Ban Chỉ đạo; các ca nhiễm mới 

Covid-19; các ca công bố khỏi bệnh; các ca âm tính lần 1 và lần 2 với SARS-

CoV-2; tình hình điều trị các ca bệnh nặng...) thông qua các biểu đồ được thiết 

kế sinh động. Bản tin được cung cấp đến tất cả các cơ quan báo chí để thống 

nhất thông tin dịch Covid-19 và chuyển tải kịp thời, chính xác đến đông đảo 

người dân và cộng đồng. 

Phối hợp Bộ Ngoại giao cung cấp thông tin đến cơ quan đại diện, lãnh sự, 

đại sứ quán và người Việt Nam ở nước ngoài về dịch Covid-19. Phối hợp WHO 

cung cấp link truy cập các trang tin chính thức của Bộ Y tế về phòng, chống 

dịch Covid-19 trên Twitter, Facebook; phối hợp xác minh một số thông tin về 

dịch Covid-19 tại Việt Nam, được WHO thu thập thông qua hệ thống lắng nghe 

xã hội. 

Thiết lập Kho dữ liệu tài liệu truyền thông mẫu phòng, chống dịch Covid-

19; cập nhật liên tục tất cả các tài liệu Truyền thông phòng, chống dịch Covid-

19; cho phép các đơn vị, địa phương, các cơ quan báo chí sử dụng, nhân bản để 

làm tài liệu truyền thông cho người dân và cộng đồng. Kho dữ liệu được 63 tỉnh, 

thành phố, các đơn vị, các cơ quan báo chí và đánh giá cao, sử dụng hiệu quả. 

2.9. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với Chính phủ trong triển 

khai chủ trương phòng, chống dịch đến toàn dân và phát động nhân dân ủng hộ 

kinh phí, vật tư, trang thiết bị y tế… cho công tác phòng, chống dịch. Trung 

ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phát huy vai trò xung kích, tình 

nguyện, tích cực hỗ trợ chính quyền các cấp và nhân dân trong thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch. 
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IV. Một số kết quả thực hiện phòng, chống dịch tại Việt Nam 

Trong thời gian qua, với việc chủ động triển khai các biện pháp phòng, 

chống dịch sớm, kịp thời, sự vào cuộc kịp thời của toàn bộ các cấp, các ngành, 

sự tham gia hiệu quả của người dân, công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại 

Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất định, cụ thể như sau:  

1. Kết quả kiểm soát dịch bệnh 

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam là một trong số ít các quốc gia trên 

thế giới không ghi nhận tử vong do Covid-19 (một trong 30 quốc gia, vùng lãnh 

thổ); kể từ ngày 16/4/2020 không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng.  

2. Thực hiện cách ly tập trung 

Thực hiện cách ly bắt buộc đối với các trường hợp nhập cảnh, các trường 

hợp tiếp xúc gần với trường hợp dương tính, nghi nhiễm, đảm bảo không để lây 

lan dịch bệnh trong khu cách ly. Tính đến ngày 22/6/2020, các cơ sở cách ly do 

quân đội quản lý đã triển khai cách ly tại 161 điểm với tổng số 75.776 người, 

đưa 73.028 người hết cách ly về bàn giao cho địa phương tiếp tục quản lý, theo 

dõi. Hiện đang thực hiện cách ly y tế đối với trên 7.000 người nhập cảnh từ vùng 

dịch, trong đó cách ly tại các cơ sở do quân đội quản lý khoảng gần 3.000 người.  

3. Về cứu hộ công dân Việt Nam tại nước ngoài 

Từ đầu tháng 4/2020 đến ngày 22/6/2020, đã tiếp nhận 42 chuyến máy 

bay, cách ly 9.760 công dân nhập cảnh, trong đó có 9.109 công dân Việt Nam và 

651 người nước ngoài. Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng tiêu chí và kế hoạch đưa 

công dân về nước trong thời gian tới.  

4. Về điều trị 

Thực hiện điều trị có hiệu quả cao đối với các trường hợp mắc, không để 

tử vong. Toàn bộ các bệnh nhân trong giai đoạn 1, 2 của dịch đã được điều trị 

khỏi và xuất viện, hiện chỉ còn trên 20 trường hợp đang tiếp tục được điều trị tại 

các cơ sở y tế. Đặc biệt, điều trị thành công 2 ca bệnh được tiên lượng rất nặng, 

nguy kịch (bệnh nhân số 19 và 91). 

5. Về công tác xét nghiệm 

Tính đến ngày 23/6/2020, đã thực hiện 372.523 xét nghiệm (bằng phương 

pháp RT-PCR), trong đó phát hiện 349 mẫu dương tính và 372.174 mẫu âm tính. 

Các cơ sở y tế phía Bắc thực hiện xét nghiệm 223.450 mẫu, phát hiện 218 mẫu 

dương tính; miền Trung thực hiện xét nghiệm 42.289 mẫu, phát hiện 25 mẫu 

dương tính; Tây nguyên thực hiện xét nghiệm 7.200 mẫu, không phát hiện mẫu 

dương tính; miền Nam thực hiện xét nghiệm 99.453 mẫu, phát hiện 106 mẫu 

dương tính.   

6. Nghiên cứu khoa học 

Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới nuôi cấy 

thành công vi rút SARS-CoV-2; nghiên cứu và chế tạo thành công bộ kít xét 

nghiệm, được WHO công nhận và được cấp chứng chỉ lưu hành trên thế giới; 
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nghiên cứu và sản xuất thành công 5 loại sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét 

nghiệm vi rút Corona (SARS-CoV-2); sớm hoàn thành phác đồ điều trị hiệu quả; 

hiện đang tiếp tục nghiên cứu vắc xin phòng bệnh, thuốc điều trị.  

V. Giải pháp tiếp tục triển khai thời gian tới 

Tính đến hết tháng 6/2020, dịch Covid-19 tại Việt Nam cơ bản được kiểm 

soát tốt, không ghi nhận các trường hợp mắc tại cộng đồng kể từ ngày 

16/4/2020. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đang phải đối mặt với làn sóng dịch thứ 

hai nếu trong trường hợp xảy ra các ca lây nhiễm tại cộng đồng do bỏ sót các 

trường hợp nhập cảnh mắc bệnh hoặc các bệnh nhân nhiễm bệnh nhưng không 

có triệu chứng trong cộng đồng. Ban Chỉ đạo quốc gia nhận định chúng ta đang 

đứng trước sức ép rất lớn, một mặt phải giữ an toàn trong nước, mặt khác không 

thể đóng cửa, vì phải đưa công dân Việt Nam bị kẹt ở nước ngoài về nước, cũng 

như đón các chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam làm việc, xúc tiến 

thương mại, hợp tác làm ăn. Do vậy, Ban Chỉ đạo quốc gia thống nhất tinh thần 

đảm bảo thực hiện mục tiêu kép nhưng phải tuyệt đối an toàn thông qua triển 

khai các biện pháp cụ thể như sau: 

1. Ngăn chặn dịch xâm nhập thông qua kiểm soát nhập cảnh đường 

hàng không và kiểm soát đường biên giới trên bộ, đường mòn, lối mở 

- Đối với hoạt động kiểm soát dịch xâm nhập qua đường hàng không: Bộ 

Ngoại giao phối hợp với Bộ Công an, Đại sứ quán Việt Nam tại nước sở tại để 

tổ chức hiệu quả các chuyến bay đón công dân (kể cả doanh nhân người Việt 

Nam) đang mắc kẹt tại nước ngoài, đồng thời phối hợp với Bộ, ngành liên quan 

về lộ trình nối lại đường bay với một số nước và quy trình cách ly đối với người 

nước ngoài nhập cảnh ngắn hạn, phục vụ việc đề xuất với Thủ tướng Chính phủ 

về các nội dung nêu trên nhằm ngăn chặn dịch xâm nhập và từng bước tạo điều 

kiện cho việc phát triển kinh tế.  

- Đối với hoạt động kiểm soát dịch xâm nhập qua đường biên giới trên bộ, 

đường mòn, lối mở: Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức tuần tra, kiểm soát 

đường biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở chặt chẽ; phân công, bố trí các 

tổ, chốt cố định, lưu động phù hợp với đường biên giới giáp Trung Quốc, Lào và 

Campuchia, đảm bảo kiểm soát, ngăn chặn, phát hiện sớm và xử lý các trường 

hợp xuất, nhập cảnh trái phép.  

2. Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong tình trạng “bình 

thường mới”  

- Về chiến lược xét nghiệm: Bộ Y tế đã xây dựng phương án xét nghiệm 

cho giai đoạn có ca bệnh xâm nhập từ nước ngoài về, ca bệnh thứ phát trong 

cộng đồng và các ổ dịch khu trú và chuẩn bị phương án xét nghiệm cho trường 

hợp bệnh lây lan rộng trong cộng đồng. Thực hiện chiến lược xét nghiệm ưu tiên 

cho các nhóm đối tượng nguy cơ cao theo từng phương án phù hợp với tình hình 

dịch bệnh. Đồng thời giao nhiệm vụ nghiên cứu miễn dịch cộng đồng đối với 

các Viện Vệ sinh dịch tễ, các Viện Pasteur. 
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- Bộ Y tế đã chủ trì xây dựng các hướng dẫn chi tiết về giám sát dịch, 

phòng ngừa dịch bệnh tại nơi làm việc, trường học, nhà máy, khu dân cư, các 

khu tập trung đông người như chợ, rạp hát, sân vận động, ký túc xá của người 

lao động… để đảm bảo công tác phòng bệnh chủ động tại cộng đồng, đảm bảo 

sản xuất song song cùng với an toàn phòng, chống dịch.   

- Xây dựng các tiêu chí đối với các quốc gia, vùng lãnh thổ kiểm soát tốt 

dịch bệnh; xây dựng các hướng dẫn về điều kiện đảm bảo cho mở cửa hàng 

không, du lịch quốc tế. 

- Triển khai giám sát trọng điểm quốc gia Covid-19 ở tất cả các khu vực 

trên toàn quốc. Kiện toàn, duy trì sẵn sàng các Đội đáp ứng nhanh để điều tra, 

khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch. 

- Thực hiện sàng lọc bệnh nhân, phân luồng, phân tuyến, thực hiện kiểm 

soát nhiễm khuẩn bệnh viện đảm bảo không để lây nhiễm trong các cơ sở khám, 

chữa bệnh; khai thác kỹ tiền sử các trường hợp có biểu hiện viêm đường hô hấp 

cấp tính để xét nghiệm, phát hiện sớm các trường hợp mắc.  

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc truy vết các 

trường hợp tiếp xúc gần; cập nhật và nâng cấp các phần mềm khai báo y tế, ứng 

dụng bluezone…; nghiên cứu phương án tích hợp giải pháp quản lý tiếp xúc của 

các hãng công nghệ lớn, các quốc gia khác trên thế giới để quản lý hiệu quả hơn 

trong trường hợp mở cửa đường bay quốc tế; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành, hoạt động chuyên môn; khuyến khích 

người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến để giải quyết các thủ tục hành 

chính, tư vấn sức khỏe, khám chữa bệnh,… Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ 

Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn về hướng 

dẫn nâng cao năng lực truy vết cho các địa phương. 

3. Tổ chức cách ly hiệu quả tại các cơ sở cách ly 

-  Xây dựng phương án cách ly đối với các chuyên gia nước ngoài nhập 

cảnh Việt Nam trong thời gian ngắn để thực hiện các hoạt động như xúc tiến đầu 

tư, ký kết các thỏa thuận, hợp đồng kinh tế.  

- Tổ chức tốt việc cách ly tại các khu cách ly tập trung do quân đội quản 

lý đối với các lưu học sinh nhập cảnh vào Việt Nam để học tập.  

- Tiếp tục hoàn thiện các hướng dẫn cách ly đối với Tổ bay, người điều 

khiển phương tiện vận tải hàng hóa qua đường bộ, đường biển, đường sắt đi đến 

và về từ các quốc gia có dịch.  

- Xem xét có quy định về thu phí đối với cách ly, phí điều trị trên cơ sở 

vận dụng Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010.  

- Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra tại các khu cách ly, tại các đường 

biên giới, tại các địa phương nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm các chỉ đạo của 

Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống 

Covid-19, đảm bảo không lơ là, chủ quan trong việc ngăn ngừa các nguy cơ và 

xử lý kịp thời các ổ dịch. 
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4. Nâng  cao năng lực điều trị 

- Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm các phác đồ điều trị, đặc biệt đối với 

các ca nặng như bệnh nhân số 19 (đã xuất viện về gia đình) và bệnh nhân số 91. 

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình bệnh nhân số 91 (phi công người Anh): 

Bệnh nhân đã được Hội chẩn Quốc gia do Tiểu ban Điều trị tổ chức chiều ngày 

22/6/2020 và kết luận bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, giao tiếp tốt, tiếp tục 

điều trị tại ICU, nhưng chuyển sang giai đoạn phục hồi chức năng tích cực. Tiếp 

tục theo dõi cho đến khi bệnh nhân ổn định tâm lý và đạt các chỉ số an toàn, đảm 

bảo các điều kiện về tiếp nhận bệnh nhân mới có thể cho xuất viện.  

- Tập huấn cho cán bộ y tế về cập nhật phác đồ điều trị, chăm sóc bệnh 

nhân, phân tuyến điều trị bệnh nhân dương tính. 

5. Tăng cường nghiên cứu khoa học 

- Thực hiện các nghiên cứu khoa học về dịch tễ học phân tử, sản xuất vắc 

xin, thuốc điều trị, xét nghiệm chẩn đoán xác định, sản xuất máy thở, các trang 

thiết bị y tế cần thiết.  

6. Tiếp tục truyền thông phòng chống Covid-19 

- Tổ chức các chương trình truyền thông đến các đối tượng có nguy cơ 

cao, song song với tiếp tục tuyên truyền rộng rãi về sự nguy hiểm của dịch bệnh 

và nguy cơ xâm nhập vào nước ta để người dân không chủ quan, lơ là. 

- Tiếp tục cung cấp thông tin đầy đủ về tình hình dịch Covid-19 tại Việt 

Nam cho người dân và các cơ quan báo chí; cập nhật trang nCoV và các nền tảng 

cung cấp thông tin khác của Bộ Y tế. Tăng cường truyền thông nguy cơ căn cứ 

vào tình hình diễn biến thực tế của dịch Covid-19 trên thế giới và tại Việt Nam. 

- Phối hợp với WHO hoàn thiện tài liệu về truyền thông nguy cơ và truyền 

thông trong dịch, cập nhật kinh nghiệm từ thực tế chống dịch của Việt Nam 

trong thời gian vừa qua và tập huấn cho cán bộ truyền thông ở tuyến cơ sở. 

- Phối hợp với các cơ quan báo chí thực hiện truyền thông về những kết 

quả, kinh nghiệm, bài học thực tế và những tấm gương trong công tác phòng, 

chống dịch Covid-19./. 
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