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BẢN TIN SỐ 28 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 

(Tính đến 6h30 ngày 20/3/2020) 

  

 I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH 

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

đến 6h30 ngày 20/3/2020:  

Tình hình thế giới 
Số ca 
nhiễm 

Số ca 
nhiễm mới 

Số ca  
tử vong 

Số ca  
tử vong mới 

Thế giới 244.799 +25.977 10.030 +1.073 

I-ta-lia 41.035 +5.322 3.405 +427 

Iran 18.407 +1.046 1.284 +149 

Tây Ban Nha 18.077 +3308 831 +193 

Đức 15.320 +2.993 44 +16 

Mỹ 13.795 +4.536 207 +57 

Pháp 10.995 +1.861 372 +108 

Hàn Quốc 8.565 +152 91 +7 

Trung Quốc 80.928 +0 3.245 +0 

Việt Nam 85 +9 0  

2. Tin tức: 

- Tính đến ngày hôm nay, thế giới đã có 179 quốc gia, vùng lãnh thổ ghi 

nhận có ca nhiễm Covid-19. Tăng 6 nước so với ngày 19/3.  

- Bệnh nhân số 18 đã đủ điều kiện xuất viện. Bệnh nhân số 19 (bác của bệnh 

nhân số 17) do tình trạng suy hô hấp tiến triển nhanh nên các chuyên gia đầu ngành 

đã thống nhất chỉ định can thiệp kỹ thuật hỗ trợ tim phổi nhân tạo - ECMO, kỹ 

thuật này được áp dụng cho những trường hợp suy hô hấp ở mức độ nặng không 

đáp ứng với việc hỗ trợ thở máy. 

- Chiều ngày 19/3, các bộ ngành Trung ương phối hợp tổ chức đợt vận động 

nhắn tin ủng hộ đóng góp “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19” 

thông qua cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 đầu số 1407 thời gian 

tiếp nhận ủng hộ sẽ bắt đầu từ 0h00 ngày 19/3/2020 đến 24h00 ngày 18/6/2020. 

Mỗi thuê bao có thể ủng hộ tối thiểu 20.000đ và tối đa là 2.000.000đ. Cú pháp CV 

n gửi 1407, trong đó n là số lần ủng hộ, mỗi tin nhắn là 20.000đ.  

* Tin trong nước: TP. HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số giải 

pháp hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, nông 
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thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố trước tình hình dịch bệnh Covid-19 

hiện nay. Đà Nẵng yêu cầu tuyến quận huyện tăng cường công tác tuyên truyền, 

vận động đồng bào dân tộc thiểu số về phòng, chống dịch bệnh. Hà Nội kích hoạt 

hệ thống giám sát công cộng bằng GPS, có tên là Smart City, giúp các cơ quan 

chức năng theo dõi, giám sát các hoạt động của những người đang điều trị Covid, 

những người cách ly tập trung hoặc tại nhà.  

* Tin quốc tế: Trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu (EU) về vấn 

đề Brexit dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Thổ Nhĩ Kỳ 

công bố gói cứu trợ kinh tế trị giá 15,4 tỷ USD dành để hỗ trợ lĩnh vực tư nhân, 

người về hưu, người già và người có thu nhập thấp. New Zealand khẳng định có 

đủ tiền mặt thay thế trong 2 năm để giải quyết những lo ngại về tiền mặt trong bối 

cảnh đại dịch Covid-19 đang hoành hành. Các nhà khoa học và chuyên gia y 

tế Trung Quốc cho rằng, tình trạng tồi tệ nhất của dịch Covid-19 hiện đã qua và 

đánh giá thấp những cảnh báo về bệnh dịch Covid-19 có thể xảy ra theo mùa hoặc 

cảnh báo về một "làn sóng thứ hai" chết chóc hơn có thể xảy ra vào cuối năm nay. 

Viện hàn lâm Vũ trụ Nga nêu ý kiến rằng, đại dịch bệnh Covid-19 gây ra chính là 

lý do cần thiết để phát triển chương trình thám hiểm vũ trụ di dân lên Mặt trăng và 

Sao Hỏa. Mỹ điều siêu tàu bệnh viện quân sự 1.000 giường bệnh tới cảng New 

York nhằm hỗ trợ các bang có dịch bệnh Covid-19 để đối phó khẩn cấp với tình 

hình dịch bệnh lây lan quá nhanh. 

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

trong Khối: 

- Chung tay cùng Chính phủ đẩy lùi dịch bệnh, bắt đầu từ ngày 16/3/2020, 

Tập đoàn Bảo Việt chính thức triển khai chương trình “Tài chính tặng ngay - 

Chung tay vượt dịch". Theo đó, trong vòng 1 tháng kể từ khi đăng ký, người dân sẽ 

được Bảo Việt hỗ trợ 20 triệu đồng mà không phải trả bất cứ chi phí nào nếu có kết 

quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 theo xác nhận của Bộ Y tế. Thời gian 

đăng ký từ 16/3 đến hết ngày 15/4/2020; chương trình được bảo vệ trong vòng 01 

tháng kể từ ngày đăng ký và áp dụng cho 1 triệu công dân Việt Nam đăng ký đầu 

tiên. Link đăng ký tại https://covid19.baoviet.com.vn/. 

- Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nhu cầu sản phẩm lọc hóa dầu trong 

nước đã giảm rất mạnh, nhu cầu trong và ngoài nước giảm sâu đã ảnh hưởng rất 

lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty lọc hoá dầu, trong đó có 

Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR). Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình sơn cho biết, 

công tác tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn, lượng tồn kho tăng rất cao trong thời 

gian qua. Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm xăng dầu giảm từ 30 - 40% so với cùng kỳ 

các năm trước, trong đó sản phẩm Jet A1 có mức giảm sâu nhất do ảnh hưởng của 

dịch bệnh nên nhu cầu Jet A1 cho các chuyến bay trong nước và quốc tế đang bị 

giảm sút trầm trọng. Trên thị trường, cổ phiếu BSR giảm khá mạnh, hiện giao 

dịch tại mức 7.000 đồng/cp. Trước tình hình khó khăn về tiêu thụ sản phẩm và 

diễn biến tiêu cực về giá dầu thô như trên, Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã điều 

chỉnh dải công suất, nhằm đưa công suất của nhà máy về mức tối ưu. BSR cũng 

phối hợp và hỗ trợ các khách hàng để giải phóng hàng, giảm áp lực tồn kho và 

giảm thiểu giảm giá hàng tồn kho. Song song, BSR còn làm việc với các đơn vị 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcovid19.baoviet.com.vn%2F%3Ffbclid%3DIwAR1rGL8NVR8t6gGmRvQtZQFYv89fGuTc2CtTannKJzDflHubTvijVLc7Nug&h=AT35Ya6IYs2Y_M6H9Y7d5drKq7nBj67RSjFZvt5-yKSytN0Lil5fKmctqkboknQcxNz0QlERcCgT3uJQvtIBYr9oEUtifKt2UOeTGFRYU1UpBDnIXhkEnxLbGnsQs6pcUb7ud_JqqEyUFpBY5GPObCFa1NjPq0d46beZT8ldqKL8c5Q65yf78XoxF0IKCk0XIHQZVJRn5zBEywYw5i_-yO2x9LbI0X0sRvYij4VITVfqr03eD2LJWIWlxG5j2nzZQN1RhjEOqqpGkylUz3uNgmh7rX49VB4a9Sqjjn2sjH9EcfDiFPw3XdvzqvnqWJ9nqDxPdw8XFZQQHxQPFvs9qtkjEGyV3-hZk38wm4P49Q0xnAJ1Y6nocUtkTx14ZZMIJ4RIU5-VrPvr_VreG6vh-JOmigx7BJi8gP4MuOdYp8A39Jtj8SRXAn6l8jyBda0Etg6_3qWYr0MUG270VZkX_drvhylX4IH6lDxvORqw-8fx5_KjlNrJ6De6YGMeYYZjpYTw55EpT66HObh3oIoncD6qYQWHd9E6-eKCPJ-vrMkiq94p6wv9-yCw91WMNQkSHmluXNUA85XIA2n092NVBlxVn3nWrsMR6GOPZYLQA3ueDyHaJ1fqZzM1BkjPQ0RO5v4MqaUDWvvXhY6EUi4xEg
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cung cấp dầu thô truyền thống để thương thảo các hình thức hỗ trợ BSR trong 

giai đoạn khó khăn hiện tại. 

- Theo kế hoạch năm 2020, CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - 

Vnsteel (HMC) đã đề ra kế hoạch doanh thu đạt 3,284 tỷ đồng, giảm 27% so với 

năm 2019; trong khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 21 tỷ đồng, tăng 84% so với năm 

2019; cổ tức dự kiến ở mức 7% vốn điều lệ. Tuy nhiên do đại dịch viên đường hô 

cấp do chủng mới vi rút SARS-CoV-2 gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng và khó 

lường đối với kinh tế toàn cầu, trong đó Việt Nam là một trong những nước nặng 

nhất nên Công ty có thể sẽ phải điều chỉnh giảm các chỉ tiêu kế hoạch tùy theo điều 

kiện thực tế. Trong đó giới hạn điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu và sản lượng giảm 

không quá 20% và chỉ tiêu lợi nhuận giảm không quá 22%. 

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

1. Ngày 19/3/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có thư gửi Lãnh đạo các 

nước ASEAN và New Zealand đề nghị lùi thời điểm tổ chức Hội nghị Cấp cao 

ASEAN 36 và Hội nghị các nhà Lãnh đạo ASEAN-New Zealand và các Hội nghị 

liên quan dự kiến vào ngày 8-9/4/2020 tại Đà Nẵng tới cuối tháng 6/2020. 

Trong thư, Thủ tướng khẳng định Việt Nam đã tích cực chuẩn bị mọi mặt và 

tới nay đã cơ bản hoàn tất công tác tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 

song sự điều chỉnh thời gian họp của Hội nghị là cần thiết trong bối cảnh Covid-19 

ngày càng lan rộng trong khu vực và trên thế giới, Tổ chức y tế thế giới (WHO) đã 

ra tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu. 

Thủ tướng cũng bày tỏ cảm ơn các nước thời gian qua đã ủng hộ, chung tay 

cùng Việt Nam thúc đẩy xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích 

ứng; khẳng định với quyết tâm và nỗ lực chung, tinh thần đoàn kết và tương thân, 

tương ái, Cộng đồng ASEAN có thể vững vàng trước mọi thử thách, đảm bảo cuộc 

sống bình yên cho người dân và phát triển thịnh vượng của các quốc gia thành viên. 

2. Chiều ngày 19/3, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã có 

cuộc gặp với Đại sứ các nước ASEAN và New Zealand để trao thư của Thủ tướng 

Nguyễn Xuân Phúc gửi Lãnh đạo các nước này. 

Đại diện Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cũng thông tin tới các Đại sứ quán về 

các biện pháp ứng phó mạnh mẽ của Việt Nam đối với dịch bệnh Covid -19. Trong 

đó, các biện pháp được triển khai đồng bộ, áp dụng chung đối với khách nhập cảnh 

Việt Nam, không phân biệt quốc tịch (kể cả người Việt Nam nhập cảnh thời điểm 

hiện nay), đảm bảo các yêu cầu về kiểm dịch y tế trong phòng chống dịch hiện nay. 

III. KIẾN THỨC, KINH NGHIỆM PHÒNG CHỐNG DỊCH  

Chiều 19/3/2020, Bộ Y tế thông báo đã xác định được các chuyến bay sau có 

hành khách mắc Covid-19, bao gồm: 

- EK 392 của Emirates Airlines từ Dubai đến TP.HCM ngày 15/3/2020; 

- VJ642 của Vietjet Air từ TPHCM đến Đà Nẵng ngày 12/3/2020; 

- TK 162 của Turkish Airlines từ Instanbul về TP. HCM ngày 10/3/2020. 

https://finance.vietstock.vn/HMC-ctcp-kim-khi-thanh-pho-ho-chi-minh-vnsteel.htm
https://lotus.vn/w/post/690207402334322688.htm
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Bộ Y tế đề nghị tất cả hành khách trên các chuyến bay nói trên liên hệ ngay 

với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi 

sức khỏe. Các đại lý bán vé cho các hành khách trên có trách nhiệm thông báo cho 

hành khách đã mua vé bay trên các chuyến máy bay này. 

 

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY KHỐI 
 

 


