
ĐẢNG ỦY KHỐI 

DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG 

VĂN PHÒNG 

* 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2020 

 

BẢN TIN SỐ 15 

Tình hình dịch bệnh Covid-19  

(Tính đến  8 giờ ngày 03/3/2020)  

 

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH  

1. Tình hình chung 

Theo thông tin Website của Bộ Y tế tính đến 8 giờ ngày 03/3/2020:  

Tình hình 
Số ca 

nhiễm 
Tử vong 

Nghi 

nhiễm 

Bình 

phục 

Số ca nghi ngờ 

nhiễm bệnh, cho 

kết quả âm tính 

Thế giới 90.307 3.087  45.054  

Trung Quốc 80.026 2.913 715 44.462  

Hàn Quốc 4.335 28 0 24  

Nhật 979 9 0 42  

I-ta-lia 2.036 52 0 83  

Iran 1.501 66  175  

Đức 150 0 0 16  

Việt Nam 16 0 75 16 1.737 

- Tính đến 8 giờ ngày 03/3, đã có 75 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận có 

ca nhiễm Covid-19, tăng 08 nước so với cùng thời điểm ngày hôm qua (02/3). 

- Tính đến ngày 02/3/2020 Việt Nam không ghi nhận các trường hợp mắc 

mới, hiện đang theo dõi, cách ly 115 trường hợp; tổng số người tiếp xúc gần và 

nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 10.089 người 

trong đó 156 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 4.810 người cách ly tập trung 

tại các cơ sở khác và 5.123 người cách ly tại nhà, nơi cư trú (nguồn 

Baochinhphu.vn). Hôm nay là ngày cuối cùng, trong thời gian 21 ngày cách ly bắt 

buộc đối với nhân dân xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. 

- 30 công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc được ra viện sau 21 ngày 

cách ly với tình trạng sức khỏe ổn định, kết quả xét nhiệm âm tính với Covid-19. 

- Ngày 02/3 Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) đã ra kêu gọi các quốc 

gia Đông Á và Đông Nam Á cấm tiêu thị động vật hoang dã và chấp dứt nạn buôn 

bán động vật hoang dã do những quan ngại về thịt động vật chứa mầm mống bệnh 



nguy hiểm mà hệ miễn dịch của con người không có khả năng chống lại như 

SARS, MERS và Covid-19. 

2. Tình hình tại các đơn vị trong Đảng bộ Khối 

Để hỗ trợ cho doanh nghiệp xuất khẩu có nguyên liệu sản xuất phụ thuộc 

vào nguồn cung từ Trung Quốc, đã gián tiếp bị ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng 

cho khách hàng dẫn đến vi phạm các hợp đồng đã ký,  Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam (VCCI) cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp 

trong việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa; xác nhận các trường hợp bất 

khả kháng và chứng nhận, xác nhận các giấy tờ cần thiết khác trong hoạt động 

thương mại theo yêu cầu của các bên ở trong và ngoài nước và các chứng từ 

thương mại khác theo chức năng của VCCI. 

Nhằm giảm thiểu giao dịch tại quầy trước diễn biến phức tạp của dịch bênh, 

từ ngày 02/3/2020, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) điều 

chỉnh giảm hơn 22% phí dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 khi khách 

hàng giao dịch qua iPay Mobile; triển khai chương trình khuyến mãi “Tiết kiệm 

online, lãi cao trúng lớn” với cơ hội trúng hàng nghìn giải thưởng có giá trị, 

chương trình kéo dài hết ngày 10.5.2020; khách hàng được cộng lãi suất gửi tiết 

kiệm online tới 0,3%/năm so với niêm yết tại quầy, linh hoạt lựa chọn phương thức 

đáo hạn, tự động tái đáo hạn hoặc tất toán về tài khoản thanh toán khi hết kỳ hạn. 

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

1. Ngày 2/3/2020, Thủ tướng Chính phủ tổ chức họp Thường trực Chính 

phủ, theo đó Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thống nhất mức cảnh báo 

đối với Hàn Quốc, Iran, Italy là các quốc gia nằm trong vùng dịch; khuyến cáo 

người dân đi đến các quốc gia này và thực hiện cách ly người nhập cảnh từ các 

quốc gia này 14 ngày theo quy định.  

Về các biện pháp ngăn chặn dịch từ Hàn Quốc, đối với người có hộ khẩu 

thường trú tại Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh sẽ tiến hành phỏng vấn tại chỗ, đồng 

thời liên hệ chính quyền cơ sở và gia đình để cùng xác minh các thông tin đã khai 

báo, tổ chức cách ly tại cộng đồng đối với các trường hợp không phải cách ly y tế 

bắt buộc. Đối với người có hộ khẩu thường trú tại các địa phương khác sẽ giữ lại 

tiếp tục cách ly tập trung theo quy định. 

Ban Chỉ đạo thống nhất mức cảnh báo đối với Hàn Quốc, Iran, Italy là quốc 

gia nằm trong vùng dịch; khuyến cáo người dân hạn chế đi đến các quốc gia này và 

thực hiện cách ly người nhập cảnh từ các quốc gia này 14 ngày theo quy định. 

Ban chỉ đạo giao Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long làm Chủ tịch Hội 

đồng đánh giá, so sánh hiệu quả của khẩu trang kháng khuẩn do Tập đoàn Dệt may 

Việt Nam sản xuất với khẩu trang y tế để có khuyến cáo sử dụng phù hợp với các 

đối tượng. 



Phát biểu khai mạc cuộc họp, Thủ tướng cho rằng qua nhiều ngày nước ta 

chưa có ca nhiễm mới, có tiến bộ đáng mừng trong phòng chống dịch nhưng dịch 

bệnh đang diễn biến phức tạp, có nguy cơ bùng phát trở lại. Thủ tướng Chính phủ 

yêu cầu: “Tiếp tục hành động với tinh thần khẩn cấp và kiên quyết, không được lơ 

là, không được sợ hãi ảnh hưởng đến tâm lý người dân, xã hội nhưng thái độ 

không được chần chừ hoặc thỏa mãn mà phải quyết liệt đặc biệt không được chủ 

quan. Chúng ta có thể hy sinh một số lợi ích kinh tế để bảo vệ sức khỏe người dân, 

bảo vệ thương hiệu Việt Nam, một đất nước an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn 

ra khắp châu lục”. 

2. Ngày 02/3, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 đã nghe báo cáo 

kết quả bước đầu đánh giá bộ sinh phẩm xét nghiệm (test kit) nhiễm SARS-CoV-2 

của Học viện Quân y phối hợp với Công ty Việt Á. 

Theo đó, Bộ test kit đã được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đánh giá về: 

Độ nhạy (xác định ngưỡng phát hiện tối thiểu thông qua số bản copy của virus 

SARS-CoV-2); độ đặc hiệu (xác định phản ứng chéo của sinh phẩm với các virus 

gây viêm đường hô hấp cấp: SARS-CoV, Cúm A/H1pdm09, A/H3, A/H5, B và các 

mẫu âm tính khác); độ ổn định (xác định tính tương thích của sinh phẩm với các hệ 

thống máy Realtime PCR: ABI-7500 fast, Lifecycle (Roche), CFX-96 (Biorad), 

Rotorgen (Qiagen)); các thử nghiệm đánh giá được lặp lại 3 lần/bộ sinh phẩm. 

Kết quả đánh giá bước đầu cho thấy 5 bộ test kit có độ nhạy ổn định sau 3 

lần lặp lại, có thể phát hiện SARS-CoV-2 (ở 1x105) bản copy. 

Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá bộ test kid về cơ bản rất tốt, 

giải pháp khả thi. Đơn vị sản xuất có thể sản xuất được 10.000 test kit một ngày. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương làm việc với các 

đơn vị liên quan, Bộ Khoa học và Công nghệ để hoàn thiện các thủ tục để tiến 

hành sản xuất phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. 

III. KIẾN THỨC, KINH NGHIỆM PHÒNG CHỐNG DỊCH  

Câu hỏi 1. Vi rút SARS-CoV-2 có thể tồn tại ở vùng khí hậu nóng, ẩm không?  

Có, vi rút Covid đã lan sang các quốc gia có cả khí hậu nóng và ẩm, cũng 

như lạnh và khô. Dù bạn ở bất cứ nơi nào và điều kiện thời tiết ở đó ra sao, điều 

quan trọng là bạn cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Hãy rửa tay thường 

xuyên và dùng khăn giấy hoặc khuỷu tay áo để che mũi và miệng khi ho và hắt 

hơi. Bỏ khăn giấy vào thùng rác có nắp đậy và rửa sạch tay ngay sau đó.  

Câu hỏi 2. Thường xuyên rửa mũi bằng nước muối có giúp ngăn ngừa lây 

nhiễm vi rút Covid - 19 không?  

Không có bằng chứng cho thấy việc thường xuyên rửa mũi bằng nước muối 

có thể bảo vệ bạn không bị nhiễm vi rút Covid -19. Một số bằng chứng hạn chế 

cho thấy thường xuyên rửa mũi bằng nước muối có thể giúp mọi người phục hồi 



nhanh hơn khi mắc cảm lạnh thông thường. Tuy nhiên, việc làm này chưa được 

chứng minh là có khả năng ngăn ngừa các nhiễm trùng đường hô hấp.  
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