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Tình hình dịch bệnh Covid-19  

(Tính đến  8 giờ ngày 04/3/2020)  

 

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH  

1. Tình hình chung 

Theo thông tin Website của Bộ Y tế tính đến 8 giờ ngày 04/3/2020:  

Tình hình Số ca nhiễm Tử vong Bình phục 

Thế giới 92.777 3.127 48.009 

Trung Quốc 80.151 2.944 47.204 

Hàn Quốc 5.186 28 24 

Nhật 999 12 53 

I-ta-lia 2.502 79 160 

Iran 2.366 77 291 

Pháp 212 4 12 

Việt Nam 16 0 16 

- Tính đến 8 giờ ngày 04/3, đã có 80 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận có 

ca nhiễm Covid-19, tăng 05 nước so với cùng thời điểm ngày hôm qua (03/3). 

- Ngày 03/3/2020, Việt Nam đã chế tạo thành công bộ KIT phát hiện vi rút 

Covid - 19 trong thời gian của quy trình phát hiện là 80 phút từ khi nhận mẫu RNA 

của bệnh nhân. Sản phẩm do Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam 

nghiên cứu, thử nhiệm và sẽ được sản xuất số lượng nhiều phục vụ yêu cầu xét 

nghiệm quy mô lớn. 

- Từ 05/3, Vietnam Airlines sẽ tạm dừng khai thác tất cả các đường bay giữa 

Việt Nam và Hàn Quốc. 

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

Để hạn chế tập trung đông người đề phòng dịch bệnh lây lan, Bưu điện Việt 

Nam đã phối hợp với các tỉnh/thành trực đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực 

tuyến và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 

chính công ích. Đối với những trường hợp không thể nộp hồ sơ trực tuyến, cán bộ, 

nhân viên điểm Bưu điện văn hóa địa phương, sẽ hỗ trợ người người dân hoặc tổ 

chức, doanh nghiệp đăng ký tài khoản, xác thực định danh, hướng dẫn việc nộp hồ 

sơ trực tuyến; kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến cơ quan hành chính 
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Nhà nước giải quyết; lấy kết quả thông qua việc đăng ký dịch vụ nhận kết quả tại 

nhà qua Bưu điện. Đặc biệt, một số bưu điện tỉnh đã cam kết giảm 30% - 50% phí 

một số dịch vụ công trong thời gian dịch bệnh nhằm hỗ trợ người dân có nhu cầu 

giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến. 

 Nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa, Hãng hàng không Jetstar Pacific vừa công 

bố chương trình ưu đãi "Mua 4 tặng 1" trên tất cả các đường bay nội địa, dành cho 

hành khách đi theo nhóm người thân, bạn bè hoặc gia đình từ 4 người trở lên. Bên 

cạnh đó, hành khách tham gia chương trình này có thể thay đổi ngày bay, tách 

riêng mã đặt chỗ của từng người. Chính sách được áp dụng cho tất cả hành khách 

mua vé khứ hồi hoặc một chiều, có thời gian đặt chỗ và khởi hành trong giai đoạn 

từ ngày 14/2 đến 31/5/2020 (không áp dụng cho giai đoạn từ Nghỉ lễ). 

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

Ngày 3/3/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Chính phủ 

phiên thường kỳ tháng 2, thảo luận về các giải pháp cấp bách thực hiện mục 

tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh vẫn phải chống dịch Covid-19 

Tại phiên họp, Chính phủ sẽ đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 2 và 2 

tháng đầu năm 2020, nhất là đánh giá tác động của dịch Covid-19 đối với tăng 

trưởng kinh tế trong ngắn hạn và trung hạn. 

Dịch bệnh Covid-19 có tác động rất mạnh, thậm chí là nghiêm trọng đến 

kinh tế Việt Nam bởi tác động của nó là nhiều chiều, lên tất cả các lĩnh vực của 

nền kinh tế; với 3 tác động chính vào tăng trưởng, đầu tư và thương mại; gián đoạn 

các chuỗi giá trị sản xuất quan trọng; suy giảm tiêu dùng tác động lớn đến dịch vụ 

và du lịch. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam còn phụ thuộc nhiều vào diễn biến của 

dịch bệnh Covid-19 thời gian tới và khả năng khống chế dịch bệnh. 

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tình hình kinh tế xã hội tháng 2 

và 2 tháng đầu năm 2020 xuất hiện nhiều dấu hiệu có ảnh hưởng tiêu cực đến tốc 

độ tăng trưởng kinh tế, cũng như ổn định kinh tế vĩ mô; nhiều chỉ số giảm so với 

cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kinh tế xã hội vẫn còn nhiều điểm sáng rất đáng 

mừng trong thời gian qua. 

Kinh tế vĩ mô tiếp tục được giữ vững, ổn định; giá nhiều nhóm mặt hàng về 

cơ bản giữ ổn định, hoặc giảm; CPI tháng 02/2020 giảm 0,17% so với tháng trước. 

Xuất khẩu vẫn tăng trưởng; nhập siêu trong kiểm soát. Xuất khẩu ước đạt 

36,9 tỷ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ; xuất khẩu của khu vực FDI tăng 0,9% và 

trong nước tăng 6%. 

Nông nghiệp vẫn được duy trì ổn định, nhiều lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng; 

dịch bệnh dần được kiểm soát (đàn gia cầm tăng 13,8%, đàn bò tăng 2,4%; diện 

tích rừng trồng tăng 1,3%; khai thác gỗ tăng 3,6%; sản lượng thủy sản tăng 2,7%). 

Mặc dù chịu tác động mạnh của dịch Covid-19 nhưng các ngành công 

nghiệp vẫn duy trì, ổn định và tiếp tục tăng trưởng khá; IIP tháng 2/2020 ước tăng 
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8,4% so với tháng trước và tăng 23,7% so với cùng kỳ năm trước; IIP 2 tháng 2020 

ước tăng 6,2%, trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 7,4%; ngành sản xuất và 

phân phối điện tăng 8,4%... 

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký tiếp tục đạt mức 

cao so với cùng kỳ; với trên 17.400 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng 

ký gần 364.000 tỷ đồng (tăng 9,1% về số doanh nghiệp và tăng 47,1% về số vốn 

đăng ký). Có gần 12.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 17,1%). Số 

lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường giảm với trên 28.000 doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, nhiều chỉ tiêu đều giảm so với cùng kỳ năm trước; chủ yếu do 

ảnh hưởng của dịch Covid-19. Vốn FDI thực hiện giảm 5%; vốn FDI đăng ký mới 

và điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài giảm 23,6% so 

với cùng kỳ năm 2019. Tổng mức bán l  hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

tăng 8,3% (cùng kỳ tăng 9,3%); vận tải hành khách tăng 3,8% (cùng kỳ tăng 

10,2%). Khách quốc tế tăng 4,8%, mức tăng thấp nhất của 2 tháng các năm 2016-

2020. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 và bình quân 2 tháng đầu năm 2020 so với cùng 

kỳ năm trước (tăng 5,4% và 5,91%); mức tăng cao nhất trong 7 năm qua. 

Một số ngành nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do diễn biến về giá cả và thời 

tiết. Khu vực dịch vụ là khu vực bị tác động mạnh nhất bởi dịch bệnh Covid-19; 

đặc biệt là các nhóm ngành liên quan đến du lịch, vận tải, lưu trú và ăn uống. 

Lượng khách quốc tế trong tháng 2/2020 chỉ đạt khoảng 1 triệu lượt khách, giảm 

49,8% so với tháng trước, giảm 35,8% so với cùng kỳ. 

Những thành tựu đạt được của năm 2019 là đáng khích lệ; nhưng nền kinh tế 

nước ta đang bị thách thức nghiêm trọng bởi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 

cũng như các tác động tiêu cực khác từ bên ngoài. 

Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ đã thảo luận các giải pháp bảo đảm 

thực hiện mục tiêu kép: Vừa chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế xã hội để 

làm sao đạt được thắng lợi kép trong năm 2020 có ý nghĩa quan trọng này. 

III. KIẾN THỨC, KINH NGHIỆM PHÒNG CHỐNG DỊCH  

Câu hỏi 10: các chuyên gia y tế chăm sóc sức khỏe và các cơ sở y tế cần 

làm gì 

Trả lời: Về nguyên tắc điều trị bệnh, các ca bệnh nghi ngờ đều phải được 

khám ở khu riêng tại bệnh viện, được lấy bệnh phẩm đúng cách để làm xét nghiệm 

đặc hiệu để chẩn đoán xác định bệnh. Ca bệnh cần nhập viện theo dõi và cách ly 

hoàn toàn. Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vắc xin phòng bệnh 

vì vậy chủ yếu điều trị triệu chứng, phát hiện và xử trí kịp thời tình trạng suy hô 

hấp, suy thận và các tạng khác (nếu có). 

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY KHỐI 
 


