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BẢN TIN SỐ 52 

Tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19  

(Tính đến 6h30 ngày 23/4/2020)  

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH  

1. Tình hình chung: Tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới có 

2.632.532  trường hợp được xác nhận mắc Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của vi-rút corona gây ra, bao gồm 183.866 trường hợp tử vong. 

Bệnh đã lan ra 210 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hai du thuyền quốc tế 

(Diamond Princess và MS Zaandam). Việt Nam hiện có 268 người mắc bệnh trong 

đó 223 người đã khỏi bệnh; tròn 01 tuần không có ca mắc mới. 

Tình hình thế giới 
Số ca 

nhiễm 

Số ca 

nhiễm mới 

Số ca  

tử vong 

Số ca  

tử vong mới 

Thế giới 2.632.532   +76.772 183.866 +6.407 

Mỹ 846.294 +27.550 47.524 +2.206 

Tây Ban Nha 208.389 +4.211 21.717 +435 

 Ý 187.327 +3.370 25.085 +437 

Pháp 159.877 +1.827 21.340 +544 

Anh 133.495 +4.451 18.100 +763 

Trung Quốc 82.788 +30 4.632  

Việt Nam 268 0 0  

2. Tin tức:  

 * Tin trong nước:  

- Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố hình sự “vi 

phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Kiểm 

soát dịch bệnh Hà Nội (CDC Hà Nội); Công ty CP định giá và ban đấu giá tài sản 

Nhân Thành, Công ty TNHH Vật tư Khoa học và Thương mại Việt Nam (MST) và 

các đơn vị có liên quan trong việc nâng khống giá trị gói thầu mua sắm Hệ thống 

Realtime PRC tự động xét nghiệm Covid-19.  

Hà Nội, kể từ 0h ngày 23/4, 2 huyện Mê Linh và Thường Tín tiếp tục thực 

hiện nghiêm Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ; 2 thôn Hạ Lôi và Dũng 

Tiến trên địa bàn 2 huyện tiếp tục cách ly triệt để và nghiêm túc. Các quận huyện 

khác trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ dần cho hoạt động kinh tế trở lại, song các 

loại hình như: quán bar, karaoke, massage, quán Internet, điện tử… tiếp tục dừng 

hoạt động theo đúng Chỉ thị 15; đồng thời, tất cả các lễ hội, hoạt động thể thao, các 
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hoạt động tôn giáo tập trung đông người cũng chưa được phép hoạt động trở lại. 

Điện Biên cho phép học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh sẽ đi học lại từ ngày 27-4. 

Bắc Giang vừa quyết định cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ ngày 4-5, đồng 

thời mở cửa trở lại một số hoạt động kinh doanh trên địa bàn. Hà Giang quyết 

định phong tỏa toàn bộ thị trấn Đồng Văn để phòng, chống dịch Covid-19, thời 

gian phong tỏa từ 9h sáng 22/4 và kéo dài đến khi có thông báo mới do liên quan 

đến bệnh nhân số 268.  

* Tin quốc tế: Mỹ ban hành sắc lệnh tạm cấm nhập cảnh đối với những 

người không phải công dân Mỹ được hưởng chế độ thường trú tại Mỹ (nhập cư vào 

Mỹ theo diện thẻ xanh) trong 60 ngày và sẽ đánh giá lại sau thời hạn trên nhằm 

ngăn dịch Covid-19 lây lan; ngày 22.4 tiểu bang Missouri của Mỹ kiện chính phủ 

Trung Quốc về những sơ suất trong công tác xử lý khi dịch Covid-19 bùng phát tại 

Vũ Hán dẫn đến thiệt hại kinh tế nghiêm trọng tại tiểu bang. Thổ Nhĩ Kỳ dịch 

Covid-19 đang bắt đầu đạt đỉnh và nước này hướng tới mục tiêu trở lại cuộc sống 

bình thường sau khi kết thúc tháng lễ Ramadan vào cuối tháng 5 tới. Ai Cập đã 

triển khai một loạt biện pháp nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch Covid-1, đóng cửa 

các trường phổ thông và đại học, các cơ sở tôn giáo và tạm dừng hoạt động giao 

thông đường không và áp dụng lệnh giới nghiêm trên toàn quốc từ 20h tối đến 6h 

sáng hôm sau. Nam Phi đã công bố gói hỗ trợ tài chính trị giá 500 tỷ Rand (tương 

đương 26 tỷ USD), tương đương 10% GDP của Nam Phi, nhằm giúp giảm thiểu 

thiệt hại do đại dịch Covid-19 gây ra đối với nền kinh tế cũng như đời sống người 

dân tại quốc gia phát triển nhất châu Phi.  Singapore đã quyết định kéo dài thời 

gian thực hiện cách ly xã hội thêm 4 tuần, tới ngày 1/6 và triển khai thêm một loạt 

biện pháp mạnh. Nhật Bản quyết định sẽ không cấp phép nhập cảnh cho những 

người nước ngoài đã từng đến Nga, Belarus, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab 

Thống nhất (UAE) và một số quốc gia khác trong vòng 14 ngày trước khi đến Nhật 

Bản. Bộ Ngoại giao Nhật Bản sẽ nâng mức cảnh báo đi lại tới các nước này lên cấp 

độ 3 (khuyến cáo công dân không nên đến các địa điểm này). Ngày 20/4 Nhật Bản 

phát hiện một thuyền viên người nước ngoài trên du thuyền Costa Atlantica nhiễm 

Covid-19. Kết quả xét nghiệm 57 thủy thủ đoàn và nhân viên nhà bếp có tiếp xúc 

với người này cho thấy có thêm 33 người đã dương tính với SARS-Cov-2.   

3. Tác động của dịch bệnh Covid – 19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh 

của các doanh nghiệp trong khối  

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam giảm nguồn thu từ các dịch vụ kinh 

doanh do nhu cầu của xã hội, nguồn cung hàng hóa sụt giảm và hạn chế lưu thông 

thương mại, đặc biệt là luồng hàng chuyển phát quốc tế. Giảm thu (so với mức 

tăng sản lượng) từ việc cung cấp dịch vụ chuyển phát hỗ trợ thủ tục hành chính cấp 

độ 4, trong khi chi phí tăng vẫn theo quy mô sản lượng cung cấp dịch vụ. Dự kiến 

ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 sẽ làm thiệt hại khoảng trên 1.200 tỷ đồng 

doanh thu của Tổng công ty. Các chi phí phát sinh do kéo dài thời gian chi trả tận 

nhà cho người nhận hưởng bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội, người có công...  

Tổng Công ty Lương thực miền Nam, Tổng Công ty Lương thực miền 

Bắc dịch bệnh Covid-19 làm thị trường nội địa biến động rất lớn. Nhu cầu tiêu 

https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/
https://thanhnien.vn/tin-tuc/covid-19.html
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dùng, tích trữ gạo tăng cao (do tâm lý) dẫn đến giá gạo trong nước tăng 20-25% so 

với những tháng đầu năm 2020 làm ảnh hưởng trực tiếp đến một số hợp đồng xuất 

khẩu đã ký với bên mua, trong khi các doanh nghiệp không kịp mua đủ lượng 

lúa/gạo để thực hiện các hợp đồng với giá và số lượng bán đã ký với đối tác nhập 

khẩu dẫn đến có khả năng phát sinh rủi ro lỗ. Nhiều hãng tàu không nhận đơn vận 

chuyển hoặc yêu cầu chuyển cảng nhận hàng, làm phát sinh chi phí vận chuyển; 

xếp dỡ hàng hóa, tăng chỉ phí cho doanh nghiệp, tâm lý lo sợ của người dân, công 

nhân bốc xếp và phương tiện vận chuyển...Các hoạt động đàm phán, xúc tiến tiến 

thương mại để tìm kiểm đối tác kinh doanh, hợp đồng xuất khẩu gạo không thực 

hiện được...Tiến độ thực hiện kế hoạch xuất khẩu của Tổng Công ty cũng bị ảnh 

hưởng theo chủ trương tạm dừng ký hợp đồng xuất khẩu gạo mới của Chính phủ. 

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

Chiều 22/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc Thường trực 

Chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó có việc xem xét danh 

sách các địa phương thuộc các nhóm nguy cơ và đưa ra các quyết sách mới. 

Thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc, ngăn chặn triệt để dịch từ bên ngoài, dập 

dịch bên trong, chữa trị tích cực. Thực hiện cách ly tất cả các trường hợp nhập 

cảnh vào nước ta, người có nguy cơ cao. 

Biện pháp cách ly có thể linh hoạt, tùy theo đối tượng, bảo đảm yêu cầu 

nghiêm túc, chặt chẽ. Hiện chưa có chủ trương tiếp nhận khách du lịch từ nước 

ngoài vào nước ta. 

Hà Nội là địa phương có nguy cơ, nhưng một số nơi của Hà Nội có cơ nguy 

cơ cao như Mê Linh cũng như một số nơi có ca nhiễm chưa qua 14 ngày, chưa áp 

dụng nhóm nguy cơ cao với toàn Thành phố. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội quyết 

định việc thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 đối với nơi có nguy cơ cao 

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố có trách nhiệm quyết định cụ thể việc mở 

cửa hàng, cửa hiệu hay đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu và các biện pháp 

phòng chống dịch cần thiết.  

Cơ bản đồng ý nới lỏng một cách thận trọng đối với một số biện pháp, tuy 

nhiên, không lơ là, chủ quan, cần bảo đảm an ninh trật tự. Thủ tướng cho biết sẽ 

sớm ban hành một chỉ thị mới về những nội dung này. 

III. KIẾN THỨC, KINH NGHIỆM PHÒNG CHỐNG DỊCH  

Sau 7 ngày liên tục, Việt Nam không có ca mắc mới Covid-19 nào, vậy 

các biện pháp phòng chống dịch cần tiếp tục thực hiện như thế nào? 

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Cố 

vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho 

biết, trong những ngày qua, số bệnh nhân Covid-19 vẫn dừng lại ở con số 268 bệnh 

nhân. Đây là tín hiệu vui nhưng không vì thế mà chủ quan. Dịch bệnh diễn biến 

khó dự đoán, còn kéo dài, nguy cơ dịch tại nước ta vẫn còn hiện hữu. 

Việt Nam vẫn có thể có ca bệnh xâm nhập, ca bệnh trong cộng đồng. Dịch 

bệnh trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp (tăng nhanh số ca mắc và tử vong) và 
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kéo dài. Nếu chúng ta không quản lý hết 100% các trường hợp nhập cảnh, đặc biệt 

là các những người nhập cảnh qua đường mòn, lối mở thì vẫn có thể có ca bệnh 

xâm nhập vào. Như ca mắc mới đây tại Hà Giang là một ví dụ. Bệnh nhân trú tại 

một thôn hẻo lánh ở gần biên giới giáp với Trung Quốc. 

Ngoài ra, nhiều trường hợp bệnh không có triệu chứng hoặc rất nhẹ, không 

vào bệnh viện, ngành y tế không thể kiểm soát được. Như vậy, vẫn có thể tồn tại ca 

bệnh ở cộng đồng, người này lại tiếp xúc người kia làm lây lan dịch bệnh thành ổ 

dịch nhỏ. Tại Trung Quốc hiện vẫn còn ghi nhận ca bệnh. 

Khác với ở ổ dịch được cách ly, phong toả sau 28 ngày có thể kiểm soát 

100%, nhưng ở ngoài cộng đồng, chỉ bỏ sót một đối tượng cũng thể khiến dịch bùng 

lên. Trong khi đến nay không thể khẳng định sự lây lan trong cộng đồng đã hết. 

Chuyên gia khuyên người dân cần tiếp tục áp dụng các biện pháp chống dịch 

theo khuyến cáo của Chính phủ, Bộ Y tế. Theo đó, người dân cần đeo khẩu trang; 

rửa tay với xà phòng/dung dịch sát khuẩn thường xuyên; tránh tiếp xúc, giao tiếp 

gần dưới 2m; không tập trung đông người; không đi ra khỏi nhà khi không cần 

thiết, đặc biệt là người có bệnh nền và người già; khai báo y tế./. 

 

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY KHỐI 


