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BẢN TIN SỐ 25 

Tình hình dịch bệnh Covid-19  

(Tính đến 7 giờ ngày 17/3/2020)  

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH  

1. Tình hình chung: Theo thông tin Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Y tế tính 

đến 7 giờ ngày 17/3/2020:  

Tình hình thế giới 
Số ca 
nhiễm 

Số ca 
nhiễm mới 

Số ca tử 
vong 

Số ca tử 
vong mới 

Thế giới 182.403 +12.839 7.144 +625 

Trung Quốc 80.880 +20 3.213  

Iran 14.991 +1.053 853 +129 

I-ta-lia 27.980 +3.233 2.158 +349 

Mỹ 4.657 +977 86 +18 

Tây Ban Nha 9.942 +1.954 342 +48 

Việt Nam 61 +4   

Đến ngày 17/3/2020, có tổng số 162 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận có 

người nhiễm Covid-19. Tăng 06 nước so với ngày 16/3/2020. 

Tại Việt Nam đã ghi nhận 61 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó 16 người 

đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn. Các địa phương có người nhiễm vi rút SARS-

CoV-2 gồm: Hà Nội (14 người), Vĩnh Phúc (11),  Bình Thuận (9), TP.HCM (8), 

Quảng Ninh (5), Đà Nẵng (3), Lào Cai (2), Huế (2), Khánh Hoà (1), Thanh Hoá 

(1), Ninh Bình (1), Quảng Nam (3), Ninh Thuận (1). Trong số các bệnh nhân đang 

điều trị có 4 trường hợp diễn biến nặng do có bệnh nền. Số ca xét nghiệm âm tính 

với virus SARS-CoV-2 là 5.182. 

2. Tin tức: 

- Tính đến sáng ngày 17/3, cơ quan Đảng ủy Khối không phát hiện thêm trường 

hợp tiếp xúc trực tiếp hoặc tiếp xúc gián tiếp đối với người nhiễm Covid-19. Đồng chí 

Nguyễn Quang Đức, Thư ký Bí thư Đảng ủy Khối sau thời gian tự cách ly đã không 

xuất hiện các triệu chứng dịch tễ, tình trạng sức khỏe tốt và bắt đầu đi làm vào ngày 

hôm nay 17/3. 

Các nhà khoa học Mỹ sẽ hành thử nghiệm lâm sàng một loạt vaccine phòng 

virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên cơ thể người 

từ ngày 16/3. Australia sẽ áp dụng mức phạt lên tới 50.000 AUD (36.000 USD) và 

1 năm tù đối với những ai không tuân thủ các hướng dẫn về tự cách ly để phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19. Singapore yêu cầu các công dân từ các nước ASEAN 
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phải cung cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho các cơ quan đại diện Singapore ở 

nước sở tại trước khi nhập cảnh Singapore. 

3. Tình hình triển khai phòng, chống dịch bệnh của các doanh nghiệp 

trong Khối: 

Dệt may là một trong những ngành bị ảnh hưởng nhiều từ dịch Covid-19. 

Hầu hết các doanh nghiệp của ngành này chỉ dự trữ nguyên phụ liệu tới đầu tháng 

3 hoặc đầu tháng 4 tới. Nhiều khả năng sẽ có hàng loạt doanh nghiệp phải tạm 

ngưng sản xuất do thiếu nguyên phụ liệu. Tổng Công ty May 10 thuộc Tập đoàn 

Dệt may Việt Nam đã rà soát từng mã hàng, khách hàng, chủng loại hàng và các 

thị trường sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất. Do thiếu nguyên phụ liệu, 

nhiều khả năng công ty phải nghỉ gián đoạn do chờ nguyên phụ liệu trong khoảng 

thời gian từ 15/3 - 15/4. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc làm cho người lao 

động, kế hoạch doanh thu cũng như kế hoạch lợi nhuận của Công ty May 10 trong 

năm 2020. Theo tính toán, nếu chậm nguyên liệu trong nửa tháng, riêng ngành dệt 

may cả nước sẽ thiệt hại từ 1,5 đến 2 tỷ USD. Do vậy, tìm kiếm nguyên liệu sản 

xuất cùng với tăng cường khả năng nguyên liệu tại chỗ là đề xuất của Bộ Công 

Thương để doanh nghiệp có thể vượt qua khó khăn trong mùa dịch Covid-19. 

Còn đối với ngành điện, mặc dù đa số lĩnh vực kinh doanh bị ảnh hưởng bởi 

dịch bệnh Covid-19, nhưng lượng điện tiêu thụ toàn quốc trong hai tháng đầu năm 

vẫn tăng 7,5%. Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, sản 

lượng điện tiêu thụ toàn hệ thống trong cả hai tháng đầu năm 2020 là 36,2 tỷ kWh. 

Công suất phụ tải đỉnh trong hai tháng đầu năm đã lên tới 35.000 MW. Sản lượng 

tiêu thụ điện trung bình ngày trong cả hai tháng đầu năm là 615 triệu kWh/ngày, 

tăng 7,5% so với cùng kỳ 2019. Hiện nay, ngành điện lực được xem là một trong số 

ít ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam ít chịu tác động từ dịch bệnh Covid-19 

đang bùng phát trên toàn thế giới. 

II. CHỈ ĐẠO CỦA TRUNG ƯƠNG, CÁC BỘ, NGÀNH, ĐƠN VỊ 

1. Sáng ngày 16/3/2020, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 phát động toàn dân tham gia phòng chống dịch. 

Theo đó, Ban chỉ đạo quốc gia và Bộ Y tế cần có nhiều biện pháp dứt khoát hơn: 

- Phân luồng người nhập cảnh ngay khi xuống máy bay: đề nghị tiến hành đo 

thân nhiệt, phân luồng người nhập cảnh ngay khi xuống máy bay. Đối với người 

nước ngoài thì điều chỉnh lại quy trình tiếp nhận. Đối với công dân Việt Nam từ 

vùng có dịch về nước, cần nhanh chóng giải phóng người tập trung ở sân bay để 

sớm đưa về khu cách ly tập trung theo quy định. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đồng bộ hệ thống cơ sở dữ liệu để 

giúp phát hiện nhanh nhất các trường hợp nghi ngờ; triển khai thực hiện hiệu quả 

việc khai báo y tế bắt buộc, khai báo y tế tự nguyện toàn dân; phân loại các nhóm 

đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao, những người già, người có bệnh nền… 

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh sàng lọc, phát hiện, tổ chức cách ly, điều 

trị, dập dịch tại chỗ; phát động toàn dân tham gia phòng chống dịch. 
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Những người có nguy cơ trước tiên phải tự cách ly ngay tại nhà, sau đó cơ 

quan y tế cử người đến tận nhà để hướng dẫn, kiểm tra sức khoẻ,… 

Bộ Y tế có khuyến cáo yêu cầu các phường, xã phải thực hiện nghiêm ngặt 

phòng chống dịch tại cộng đồng. 

Các phường, xã tiến hành rà soát lại để kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống 

dịch tại cơ sở; lập tổ công tác với nòng cốt lực lượng công an, dân quân, y tế và hỗ 

trợ công nghệ thông tin (nhân viên bưu điện, Viettel, VNPT) để bám sát tình hình 

trên địa bàn, phân nhóm người dân theo tình trạng sức khoẻ. 

Đồng thời, có giải pháp hỗ trợ thăm khám, chăm sóc tại chỗ với đối tượng có 

nguy cơ lây nhiễm, có tiền sử bệnh, tuổi cao sức yếu dễ bị lây nhiễm và khi nhiễm 

dễ bị tình trạng nặng. 

Tiếp nhận tài trợ từ các doanh nghiệp và cộng đồng: cần phải có sự hiệp 

đồng giữa các lực lượng trong việc tiếp nhận, tổ chức cách ly người nhập cảnh vào 

Việt Nam; nâng cao năng lực hệ thống xét nghiệm; triển khai các biện pháp kiểm 

soát dịch bệnh trên các chuyến bay nội địa. 

Đồng thời có chế độ tài chính phục vụ công tác phòng chống dịch; công tác 

bảo đảm trang thiết bị vật tư y tế, máy móc điều trị, phương tiện bảo hộ phục vụ 

công tác phòng chống, điều trị bệnh; các địa phương chuẩn bị cơ sở lưu trú trên địa 

bàn phục vụ công tác cách ly theo yêu cầu của các quân khu… 

Tiểu ban hậu cầu phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam để tiếp nhận tài trợ 

từ các doanh nghiệp và cộng đồng, có phương án bảo đảm đầy đủ trang thiết bị bảo 

hộ cho cán bộ y tế khi tiếp xúc với các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm. 

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh các mức lãi suất, có hiệu 

lực từ ngày 17 tháng 3 năm 2020, cụ thể như sau: 

- Quyết định 418/QĐ-NHNN ngày 16/3/2020 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất 

tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và 

cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân 

hàng. Theo đó, giảm lãi suất tái cấp vốn từ 6,0%/năm xuống 5,0%/năm; lãi suất tái 

chiết khấu từ 4,0%/năm xuống 3,5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh 

toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ 

của NHNN đối với các ngân hàng từ 7,0%/năm xuống 6,0%/năm. 

- Lãi suất chào mua giấy tờ có giá qua nghiệp vụ thị trường mở từ 4,0%/năm 

xuống 3,5%/năm. 

- Quyết định 419/QĐ-NHNN ngày 16/3/2020 về mức lãi suất tối đa đối với 

tiền gửi bằng đồng Việt Nam (VND) của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-

NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014. Theo đó, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi 

không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giảm từ 0,8%/năm xuống 0,5%/năm; lãi 

suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 

5,0%/năm xuống 4,75%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 

tháng đến dưới 6 tháng tại Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô giảm từ 
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5,5%/năm xuống 5,25%/năm; lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do 

TCTD ấn định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường. 

- Quyết định 420/QĐ-NHNN ngày 16/3/2020 về mức lãi suất cho vay ngắn 

hạn tối đa bằng VND của TCTD đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn 

phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-

NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 giảm từ 6,0%/năm xuống 5,5%/năm; lãi suất 

cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài 

chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 7,0%/năm xuống 6,5%/năm. 

- Quyết định 421/QĐ-NHNN ngày 16/3/2020 về mức lãi suất tiền gửi dự trữ 

bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của TCTD tại NHNN. Theo đó, lãi suất 

đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VND là 1,0%/năm, lãi suất đối với tiền gửi 

vượt dự trữ bắt buộc bằng VND là 0%/năm; lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt 

buộc bằng ngoại tệ là 0%/năm, lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng 

ngoại tệ là 0,05%/năm. 

- Quyết định 422/QĐ-NHNN ngày 16/3/2020 về mức lãi suất tiền gửi bằng 

VND của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín 

dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô tại NHNN. Theo đó, lãi suất đối với tiền 

gửi bằng VND của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, 

Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô là 1,0%/năm. 

- Quyết định 423/QĐ-NHNN ngày 16/3/2020 về mức lãi suất tiền gửi của 

Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại NHNN. Theo đó, lãi suất đối 

với tiền gửi bằng VND của Kho bạc Nhà nước là 1,0%/năm, lãi suất đối với tiền 

gửi bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước là 0,05%/năm, lãi suất đối với tiền gửi 

bằng VND của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là 1,0%/năm. 

III. KIẾN THỨC, KINH NGHIỆM PHÒNG CHỐNG DỊCH  

Hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại chung cư, khu tập 

thể, khu nhà/chung cư cho thuê: Đối với Ban quản lý/Ban quản trị/Ban đại 

diện chung cư: 

Cần phân công người chịu trách nhiệm thực hiện, kiểm tra, giám sát về công 

tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; hạn chế người lạ, người giao hàng, người 

bán hàng rong... vào chung cư; quản lý khách ra vào chung cư (nếu có thể); không 

tổ chức các sự kiện có tập trung đông người. 

Bên cạnh đó, rác thải phải được thu gom, đưa đi xử lý hàng ngày theo quy 

định. Khử khuẩn thường xuyên bằng các chất tẩy rửa thông thường, đa năng hoặc 

các dung dịch khử khuẩn có chứa ít nhất 60% cồn, ít nhất 1 lần/ngày. 

Đặc biệt, các vị trí có tiếp xúc thường xuyên, như: tay nắm cửa, tay vịn cầu 

thang, lan can, bảng điều khiển thang máy, cabin thang máy, bảo đảm có đủ nước 

sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay có chứa ít nhất 60% cồn, ít nhất 2 

lần/ngày, tại các vị trí sảnh chờ, cầu thang, thang máy, nhà vệ sinh. 

Cung cấp đầy đủ khẩu trang, găng tay, dung dịch sát khuẩn cho người lao 

động có tiếp xúc với cư dân hoặc khách đến chung cư. 
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Ngoài ra, Ban quản lý/Ban quản trị/Ban đại diện chung cư tổ chức thông tin, 

truyền thông về phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho cư dân, khách vào chung cư, 

người lao động; tổ chức tập huấn cho tất cả người lao động về phòng chống dịch 

bệnh Covid-19  và những khuyến cáo của Bộ Y tế đối với người lao động. 

Khi có trường hợp cư dân/người lao động có biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở, 

Ban quản lý tòa nhà cần thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương hoặc đường 

dây nóng; phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, điều tra khai thác tiền sử về 

đi lại hoặc tiếp xúc với trường hợp bệnh nghi ngờ trước đó, đồng thời phối hợp với 

cơ quan y tế địa phương khi có trường hợp bệnh xác định, nghi ngờ mắc 

bệnh, cách ly tại nhà. 

 

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY KHỐI 

 

 

 

 

 

 

 


