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I. Chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng và Thủ 

tướng Chính phủ 

1. Công văn số 79-CV/TW, ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona 

gây ra. 

2. Chiều 24/01/2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chỉ đạo: “Tất 

cả cửa khẩu quốc tế đã thực hiện khai báo y tế bắt buộc từ 0 giờ ngày 25/01/2020 

đối với người nhập cảnh từ Trung Quốc. Hệ thống y tế dự phòng tăng cường giám 

sát chặt chẽ người nhập cảnh từ Trung Quốc; giám sát các ca bệnh thuộc diện nghi 

nhiễm tại cơ sở y tế; tăng cường truyền thông cộng đồng; điều tra dịch tễ sâu các 

trường hợp thuộc diện nghi nhiễm để giảm thiểu nguy cơ lây lan…”. 

3. Ngày 26/01/2020 (mùng 2 Tết), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam 

chủ trì cuộc làm việc thứ ba trong vòng 4 ngày qua với Ban Chỉ đạo phòng chống 

dịch bệnh của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch viêm hô hấp cấp do virus 

nCorona (nCoV), trong đó nhấn mạnh: Tinh thần chung của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ là tập trung ở mức cao nhất để phát hiện kịp thời, sớm nhất có thể các 

trường hợp nghi ngờ lây nhiễm nCoV, khoanh vùng, cách ly tuyệt đối, theo dõi 

chăm sóc thật tốt và xét nghiệm, nhất định không để dịch lây lan rộng trong cộng 

đồng ở Việt Nam. 

4. Chiều 27/01/2020 (mùng 3 Tết), chủ trì cuộc họp về bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 

Xuân Phúc nêu rõ: Chống dịch như chống giặc. Các bộ, ngành, địa phương 

không được chủ quan, phải bảo đảm tính mạng, sức khỏe của người dân, không để 

dịch lây lan, hạn chế tối đa trường hợp tử vong. Cả hệ thống chính trị phải vào 

cuộc. Chính phủ chấp nhận một số thiệt hại về kinh tế để bảo vệ tính mạng, sức 

khỏe người dân, Thủ tướng nêu rõ. Các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính đều có 

máy đo thân nhiệt để kiểm soát một bước. Bộ Y tế công khai các cơ sở điều trị để 

người dân biết. Các công ty lữ hành, hãng hàng không không đưa, đón khách từ 

vùng có dịch. Cấm đi lại ở đường mòn, lối mở. Việc đi lại ở cửa khẩu quốc tế, 

cửa khẩu chính phải được kiểm soát thân nhiệt và những biện pháp khác như khai 

báo y tế bắt buộc. Trang bị khẩu trang cho lực lượng biên phòng, an ninh, hải quan 

ở cửa khẩu. Nghiêm cấm việc nhập, vận chuyển động vật hoang dã vào Việt Nam 

và các vùng trong cả nước. 



5. Chiều 28/01/2020, Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc 

họp Ban chỉ đạo phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi và giao cho Bộ Y 

tế thành lập 40 đội cơ động phản ứng nhanh. Mỗi Bệnh viện thành lập một đội cơ 

động. Bộ Y tế và Bộ Thông tin Truyền thông thiết lập các điểm cầu giao ban trực 

tuyến giữa Bộ Y tế với 20 Bệnh viện đang điều trị hoặc cách ly các ca mắc, nghi 

ngờ nhiễm nCoV. 

Trước mắt tạm thời không cấp thị thực du lịch cho khách Trung Quốc đến 

từ khu vực có dịch bệnh, trừ trường hợp khẩn cấp. Đối với cư dân khu vực biên 

giới, sử dụng đường mòn, lối mở, cần tạm thời hạn chế qua lại biên giới trong thời 

gian này. Cấp uỷ, chính quyền địa phương quản lý việc qua lại biên giới, tuỳ vào 

diễn biến thực tế, theo quy chế quản lý biên giới hiện hành. 

6. Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

gây ra. 

7. Chỉ thị 06/CT-TTg, ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. 

8. Quyết định số 173/QĐ-TTg, ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra. 

9. Tại cuộc Họp trực tuyến toàn quốc ngày 01/02/2020 về phòng, chống dịch 

bệnh do nCoV gây ra, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chỉ đạo giữ nguyên 

giá bán khẩu trang và các trang thiết bị y tế khác. "Bất cứ hiệu thuốc tăng giá 

khẩu trang, yêu cầu rút giấy phép kinh doanh, đây là quyền hạn của ngành Y 

tế. Nếu người dân có bằng chứng cửa hiệu tăng giá, không cần thanh tra kiểm 

tra, đề nghị Bộ Y tế rút giấy phép kinh doanh ngay lập tức. Đây là vấn đề kỷ 

cương, đạo đức, cần thực hiện nghiêm túc” . Phó Thủ tướng đề nghị cơ quan quản 

lý nhà nước về bưu chính viễn thông không nhận bưu kiện, chuyển bưu kiện chứa 

khẩu trang, nước sát trùng, thuốc sát trùng… ra nước ngoài. Xử lý thật nghiêm các 

trường hợp cố tình trục lợi từ dịch nCoV, đảm bảo sức khoẻ người dân được đảm 

bảo, không để lây lan trong cộng đồng. 

II. Văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế 

1. Chỉ thị 03/CT-BYT ngày 22/01/2020 của Bộ Y tế về tăng cường công tác 

phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona. 

2. Quyết định số 125/QĐ-BYT, ngày 16/01/2020 của Bộ Y tế về ban hành 

hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona. 

3. Quyết định số 156/QĐ-BYT, ngày 20/01/2020 của Bộ Y tế về ban hành Kế 

hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona. 
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4. Quyết định số 181/QĐ-BYT, ngày 21/01/2020 của Bộ Y tế về ban hành 

“Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona (nCoV)”. 

5. Công văn số 360/BYT-VPB1, ngày 27/01/2020 của Bộ Y tế về thống kê số 

lượng bệnh nhân người Trung Quốc đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh. 

III. Văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn 

1. Công văn số 2982-CV/TU, ngày 31/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra. 

2. Công văn số 346/UBND-VXNV, ngày 29/01/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra. 

3. Công văn số 370/UBND-VXNV, ngày 31/01/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, di tích. 

4. Kế hoạch số 48/KH-UBND, ngày 31/01/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

--------------------------- 

 

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN  

PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP  

DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA 

(Kèm theo Công văn số 1416-CV/BTGTU, ngày 01/02/2020  

của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) 

----- 

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG 

Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) là bệnh 

truyền nhiễm cấp tính thuộc nhóm A và có sự lây lan từ người sang người. Vi rút 

này được xác định trong một cuộc điều tra ổ dịch bắt nguồn từ khu chợ lớn chuyên 

bán hải sản và động vật ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Vi rút Corona là một 

betacoronavirus (2019-nCoV) có nguồn gốc từ loài rơi. Vi rút Corona là một họ vi 

rút lớn, phổ biến ở nhiều loại động vật khác nhau bao gồm lạc đà, mèo, dơi. Sars, 

một loại Coronavirus khác xuất hiện lây nhiễm cho người bắt nguồn từ cầy hương.  

Người mắc bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính: sốt, ho, khó thở. 

Các triệu chứng này có thể xuất hiện từ 2 đến 14 ngày sau khi tiếp xúc nguồn bệnh. 

Tới khi khởi phát, nCoV có thể diễn biến đến viêm phổi nặng, suy hô hấp tiến triển 

và tử vong, đặc biệt ở những người có bệnh mãn tính, suy giảm miễn dịch. Vi rút 

này ban đầu xuất hiện từ nguồn động vật nhưng có khả năng lây lan từ người sang 

người 



Một số người nhiễm vi rút nCoV có thể có biểu hiện lâm sàng nhẹ không rõ 

triệu chứng nên gây khó khăn cho việc phát hiện. Đến nay, bệnh chưa có thuốc 

điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng bệnh. 

II. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH 

1. Tại Trung Quốc và trên thế giới 

- Kể từ khi chùm ca bệnh ghi nhận tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc được 

báo cáo cho Tổ chức Y tế Thế giới vào ngày 03 tháng 12 năm 2019.  

- 3h00 sáng, ngày 31/01/2020 (giờ Việt Nam), tại Geneva (Thụy Sĩ), Tổ chức 

Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố sự bùng phát chủng virus nCoV từ Trung Quốc là 

"TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP Y TẾ TOÀN CẦU". 

- Tính đến 14h00, ngày 01/02/2020: 

+ Dịch bệnh đã lan ra nhiều thành phố của Trung Quốc và 26 quốc gia, vùng 

lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận trường hợp mắc.  

+ Số người mắc bệnh trên thế giới là 11.972 người, trong đó: Trung Quốc là 

11.812 người, ở 30 tỉnh, thành của Trung Quốc; 160 trường hợp mắc bên ngoài 

Trung Quốc (Thái Lan: 19 người; Nhật Bản: 17 người; Singapore: 16; Hồng Kông 

Trung Quốc: 13 người; Hàn Quốc: 12 người; Đài Loan: 10 người…. ); 259 người 

tử vong (đều là người Trung Quốc). 

- Tính đến 6h30, ngày 02/02/2020, trên thế giới đã có 13.964 trường hợp mắc 

bệnh, 304 người tử vong. 

2. Tại Việt Nam 

- Tính đến 14h00, ngày 01/02/2020, ở Việt Nam đã có 06 trường hợp mắc 

nCoV, trong đó: 02 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi); 03 công dân 

Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc; 01 công dân Việt Nam là lễ tân có 

tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc (bệnh nhân được xác định dương 

tính với nCoV vào ngày 31/01/2020).  

- Cả nước phát hiện 92 trường hợp nghi ngờ nhiễm vi rút nCoV, trong đó: 65 

trường hợp đã xét nghiệm âm tính với nCoV; 27 trường hợp tiếp tục cách ly, theo 

dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng.  

- Ngoài ra có 43 trường hợp sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho 

nhưng vẫn được cách ly, theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ nhiễm vi 

rút nCoV. 

- Ngày 01/02/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết 

định số 173/QĐ-TTg về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút Corona gây ra, trong đó nêu rõ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona gây ra là bệnh truyền nhiễm nhóm A, nguy cơ ở mức 

độ khẩn cấp toàn cầu và lây truyền qua đường hô hấp từ người sang người. 

3. Tại tỉnh Bắc Kạn 

Tỉnh Bắc Kạn chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh viêm phổi cấp do 

chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra. 



Ngày 31/01/2020, Tỉnh uỷ đã ban hành Thông báo số 1594-TB/TU về kiểm 

tra tình hình trước, trong và sau Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020; công tác 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

gây ra, theo đó đến hết ngày 01/02/2020, các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, Hội 

đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác 

phòng, chống dịch bệnh tại các huyện, thành phố. 

III. KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ 

1. Đối với người dân 

- Tránh đi lại, du lịch nếu đang có sốt, ho hoặc khó thở. Đến ngay cơ sở y tế 

khi có triệu chứng nghi ngờ. Đồng thời chia sẻ lịch trình di chuyển của bạn với 

nhân viên y tế. 

- Tránh tiếp xúc với người bị sốt, ho. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, 

tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng. 

- Khi ho, hắt hơi hãy che kín miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc tay áo. Sau 

khi sử dụng khăn giấy bỏ vào thùng rác rồi rửa tay. 

- Nếu thấy có dấu hiệu ốm khi đi lại, du lịch thông báo ngay cho nhân viên 

hàng không, đường sắt, ô tô và tìm đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. 

- Chỉ sử dụng các loại thực phẩm chín. 

- Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng, tránh tiếp xúc gần với các loại động 

vật nuôi hoặc hoang dã. 

- Đeo khẩu trang khi đi tới chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có 

triệu chứng bệnh. 

2. Đối với những người từ Trung Quốc trở về 

- Cần tự cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày. Cần khai 

báo với cơ quan sở tại nơi gần nhất để được hỗ trợ khi cần thiết. 

- Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở phải đeo khẩu trang bảo vệ, thông báo ngay 

đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. 

- Khi đến cần gọi điện trước để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di 

chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ. 

3. Đối với những người đến Trung Quốc 

- Nếu không có việc cần thiết hoặc công việc đột xuất, không nên đến Trung 

Quốc trong dịp này. 

- Trường hợp bắt buộc, phải hạn chế ra khỏi nhà, thường xuyên áp dụng các 

biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 

- Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ 

sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. 

- Khi đến cần gọi điện trước để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di 

chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ. 

4. Đeo khẩu trang y tế đúng cách để phòng chống vi rút nCoV 



- Chỉ sử dụng 1 lần rồi vứt vào thùng rác an toàn, có nắp đậy. 

- Khi đeo khẩu trang phải để mặt xanh ra ngoài do mặt xanh có tính chống nước. 

- Mặt màu trắng có tính hút ẩm, nên quay vào trong, để hơi thở thoát ra thấm 

vào khẩu trang. 

- Khẩu trang phải che kín cả mũi lẫn miệng. 

- Khi mang khẩu trang tuyệt đối không sờ tay vào, vì động tác sờ tay sẽ vô 

tình làm cho bàn tay lây nhiễm vi rút và các tác nhân gây bệnh khác, sau đó truyền 

bệnh cho chính mình và những người xung quanh. 

- Tuyệt đối không dùng tay cầm vào khẩu trang để tháo ra, thói quen lấy tay vo 

khẩu trang lại sẽ gây lây nhiễm vi rút và các tác nhân gây bệnh khác cho bàn tay. 

- Khi tháo khẩu trang chỉ được cầm vào dây đeo qua tai, tháo ra cho vào 

thùng rác an toàn. 

- Rửa tay ngay sau khi tháo bỏ khẩu trang. 

5. Số điện thoại đường dây nóng miễn phí để cung cấp các thông tin, ý 

kiến về tình hình dịch bệnh trên toàn quốc và nhận tư vấn cách phòng, chống 

dịch bệnh: 19003228. 

---------------------- 

 


