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Việt Nam ban hành lệnh ''cách ly xã hội'' để phòng dịch Covid-19. Ảnh minh hoạ : Tại một điểm 

chờ xét nghiệm nhanh ở bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, ngày 31/03/2020. REUTERS - KHAM © 

AFP - MANAN VATSYAYANA © AFP - MANAN VATSYAYANA 

Thanh Phương 

Tại Việt Nam, nơi mà tính đến hôm nay chỉ mới có 239 người bị nhiễm virus corona gây bệnh 

Covid – 19, việc chấp hành lệnh « cách ly xã hội » trên toàn quốc đang gặp nhiều rắc rối, do 

mỗi nơi hiểu theo mỗi kiểu. 

Lệnh « cách ly xã hội » do thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành ngày 31/03/2020, có hiệu lực từ 

ngày 01/04. Theo chỉ thị mà ông Nguyễn Xuân Phúc đưa ra, cách ly toàn xã hội được thực hiện theo 

nguyên tắc « gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện 

cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh ». 

Ngay hôm sau ngày ban hành chỉ thị, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lại giải thích « cách ly xã 

hội » nghĩa là  « giữ khoảng cách trong xã hội », nhưng vẫn duy trì lưu thông hàng hóa và xuất 

khẩu. 

Nhưng cách giải thích không rõ ràng về cách ly xã hội nói trên khiến cho mỗi nơi hiểu theo mỗi 

cách. Theo vnExpress, một số địa phương ở Quảng Ninh đã đổ đất, cầu bê tông chặn một số tuyến 

đường để kiểm soát người ra vào, Thái Bình thì không cho người từ địa phương có dịch đi vào tỉnh 

này. 

Chính phủ Hà Nội đã nhìn nhận là một số nội dung của chỉ thị về cách ly toàn xã hội « chưa được 

hiểu và thực hiện thống nhất ». Cho nên tối qua, Văn phòng Chính phủ đã phải truyền đạt ý kiến 

của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương bãi bỏ ngay biện pháp dừng, ngăn cấm 

người và phương tiện qua lại do thực hiện không đúng tinh thần « cách ly xã hội ». 

Tuy vậy, người dân Việt Nam hiện nay được yêu cầu ở trong nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết, 

như để mua thực phẩm, hoặc đi làm, hoặc trong những trường hợp khẩn cấp. Những người đi ra 

ngoài đường đều phải đeo khẩu trang, nếu không có thể bị phạt tiền. 


