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ĐẢNG ỦY KHỐI 

DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG 

VĂN PHÒNG 

* 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2020 

 

BẢN TIN SỐ 53 

Tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19  

(Tính đến 6 giờ 30 ngày 24/4/2020)  

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH  

1. Tình hình chung:  

Tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới có 2.714.808 trường hợp được 

xác nhận mắc Covid-19, bao gồm 190.395 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 168 người mắc bệnh trong đó 224 người đã khỏi 

bệnh bệnh, có 8 ca nặng. 

Tình hình thế giới 
Số ca 

nhiễm 

Số ca 

nhiễm mới 

Số ca  

tử vong 

Số ca  

tử vong mới 

Thế giới 2.714.808 +83.023 190.395 +6.329 

Mỹ 878.840 +30.123 49.754 +2.095 

Tây Ban Nha 213.024 +4.635 22.157 +440 

 Ý 189.973 +2.646 25.549 +464 

Pháp 158.183 +2.239 21.856 +516 

Anh 138.078 +4.583 18.738 +638 

Thổ Nhĩ Kỳ 101.790 +3.116 2.491 +115 

Trung Quốc 82.798 +10 4.632  

Việt Nam 268 0 0  

2. Tin tức:  

 * Tin trong nước:  

Đến 20 giờ ngày 23/4, đã có 32 tỉnh cho học sinh đi học trở lại trong tháng 4 

và đầu tháng 5. Hà Nội cho học sinh THCS, THPT, cơ sở giáo dục thường xuyên 

đi học từ ngày 4/5, học sinh mẫu giáo và tiểu học đi học ngày 11/5. 

Sáng 23/4, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, trên 

cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, đã cùng các Ngoại trưởng các nước ASEAN và 

Ngoại trưởng Hoa Kỳ dự Hội nghị trực tuyến Đặc biệt các Bộ trưởng Ngoại giao 

ASEAN-Hoa Kỳ về Covid-19. 
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Lâm Đồng vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đinh Vĩnh Sơn, người do 

tung tin thất thiệt có người chết vì dịch Covid-19 ở TP Đà Lạt. Hà Giang UBND 

huyện Đồng Văn quyết định dừng phong toả khu vực thị trấn Đồng Văn kể từ 7 giờ 

50 phút ngày 23.4; các nhân viên y tế vượt qua đường hiểm trở lên tận nương rẫy 

lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân. Hà Nội các hãng taxi truyền thống 

và taxi công nghệ đã hoạt động trở lại từ hôm nay và đều đảm bảo các yêu cầu về 

phòng dịch Covid-19. Bình Dương cho học sinh đi học lại từ ngày 4.5. Hải Phòng 

các loại hình kinh doanh vũ trường, quán bar, pub, karaoke, lễ hội, rạp chiếu phim, 

xông hơi, mát xa, trò chơi điện tử, casino, thư viện, biểu diễn nghệ thuật, khiêu vũ 

thể thao, thể dục thể hình trong nhà, bi-a, yoga, du lịch, tham quan bảo tàng, khu di 

tích, các nghi lễ tôn giáo đều phải tiếp tục dừng hoạt động đến hết 30.4. Quảng 

Ninh dỡ bỏ toàn bộ các trạm kiểm soát nội tỉnh; là địa phương được xếp ở mức 

nguy cơ thấp nhưng vẫn tiếp tục duy trì việc kiểm soát phương tiện tại các cửa ngõ, 

nơi giáp ranh với tỉnh, thành lân cận; cho đến 3/5/2020, các công dân đến, đi qua 

vùng dịch, người rời tỉnh Quảng Ninh đến các vùng dịch trở về vẫn phải thực hiện 

cách ly 14 ngày theo hình thức tự trả phí. Quảng Ninh, cách ly 240 chuyên gia Hàn 

Quốc của LG nhập cảnh Việt Nam qua Vân Đồn. 

* Tin nước ngoài: Đức trong suốt một tháng qua, các hãng tin, báo, trang 

mạng và viện nghiên cứu lớn và có uy tín đã có những bài viết đánh giá cao chiến 

lược chống dịch của Việt Nam, có thể coi đây là mô hình tham khảo cho các nước. 

Tây Ban Nha ngày 22/4 đã thông qua quyết định gia hạn tình trạng báo động đến 

tháng 5. Đây là lần thứ 3 Chính phủ của Thủ tướng Pedro Sanchez đề nghị kéo dài 

tình trạng báo động. Mexico đã bước sang giai đoạn 3 (cấp độ đại dịch), thực hiện 

giãn cách xã hội tới ngày 30/5 nhằm ngăn chặn dịch lây lan, kêu gọi người dân 

tuân thủ nghiêm những khuyến cáo về phòng bệnh, ở nhà, tránh ra đường nếu 

không cần thiết. Nhật Bản quyết định cắt bỏ 100.000 bông hoa tulip của vườn hoa 

Sakura Furusato Hiroba nổi tiếng để người dân ở nhà, không tụ tập tới ngắm hoa, 

chụp ảnh nhằm thực hiện giãn cách xã hội. Mỹ thừa nhận Covid-19 gây tử vong 

sớm hơn thông tin chính thức. Trung Quốc ngày 23/4 thông báo sẽ quyên góp 

thêm 30 triệu USD cho WHO nhằm hỗ trợ cuộc chiến chống dịch Covid-19 trên 

toàn cầu, sau khi Mỹ tuyên bố tạm ngừng tài trợ cho WHO. Đức cho rằng cuộc 

khủng hoảng dịch Covid-19 là ‘thử thách lớn nhất” kể từ khi thành lập Cộng hòa 

LB Đức. 

3. Doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương với các giải pháp 

ứng phó với tác động của dịch bệnh Covid-19  

Trước tình hình dịch bệnh tác động ảnh hưởng nghiêm trọng sâu rộng đến hoạt 

động sản xuất của các tổ chức và cá nhân, Ngân hàng Viecombank đã có nhiều giải 

pháp nhằm ứng phó như sau: Vietcombank đã thực hiện đánh giá mức độ ảnh 

hưởng của dịch Covid- 19 tới nền kinh tế nói chung (thế giới, khu vực và Việt 

Nam). Đối với nền kinh tế Việt Nam, đánh giá mức độ thiệt hại đối với một số 

ngành/lĩnh vực chủ đạo như xuất nhập khẩu, du lịch, vận tải, sản xuất nông lâm 

nghiệp thủy sản, sản xuất công nghiệp... Trên cơ sở các kịch bản của diễn biến dịch 

bệnh (Quý 1/kéo dài tới Quý 2 năm 2020) và đánh giá mức độ ảnh hưởng tới các 

https://thanhnien.vn/tin-tuc/covid-19.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/phong-toa-pho-co-dong-van-do-thieu-nu-nguoi-mong-mac-covid-19-1214259.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/phong-toa-pho-co-dong-van-do-thieu-nu-nguoi-mong-mac-covid-19-1214259.html
https://thanhnien.vn/van-hoa/
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ngành (trực tiếp, gián tiếp, không đáng kể), HĐQT đã phê duyệt điều chỉnh định 

hướng cấp tín dụng của Vietcombank đối với 52 ngành kinh tế và ban hành thông 

báo tới các chi nhánh trong toàn hệ thống. 

Vietcombank chủ động thực hiện các chính sách điều hành của Chính phủ, 

của NHNN vì mục tiêu chung ổn định tình hình chính trị xã hội và phát triển kinh 

tế đất nước, chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch Covid-19 tại Việt Nam. Theo 

đó, đã triển khai gói tín dụng hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 

ngay khi dịch bệnh có xu hướng lan rộng trên toàn cầu. Trong đó, thực hiện cơ cấu 

lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách 

hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19, nhằm đảm bảo đầy đủ cơ chế, chính sách 

triển khai các nhóm giải pháp hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi Dịch Covid-

19. Bên cạnh việc giãn nợ, Vietcombank triển khai gói tín dụng ưu đãỉ với biện 

pháp hỗ trợ lãi suất cụ thể: (1) Giảm lãi suất đối với dư nợ hiện hữu như sau: giảm 

1%/năm đối với dư nợ vay VND ngắn hạn; giảm 1,5%/năm đối với dư nợ vay 

VND trung dài hạn; giảm 0,5%/năm đối với dư nợ vay USD ngắn hạn; giảm 

0,75%/năm đối với dư nợ vay USD trung dài hạn; (2) Cho vay mới với lãi suất ưu 

đãi giảm tối đa tới 1%/năm đối với VND và 0,5%/năm đối với USD cho các khách 

hàng thuộc các lĩnh vực đáp ứng điều kiện vay vốn của Vietcombank. Thời gian 

thực hiện các hỗ trợ về mặt lãi suất có thể kéo dài nếu tình hình dịch bệnh vẫn diễn 

ra phức tạp. Quy mô dư nợ ban đầu Vietcombank dự kiến hỗ trợ các khách hàng bị 

ảnh hưởng khoảng 78.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh diễn biến 

ngày càng phức tạp và lan rộng, Vietcombank đang xem xét mở rộng thêm đối 

tượng khách hàng được áp dụng, đồng thời xem xét mở rộng quy mô dư nợ được 

hỗ trợ có thể lên tới 120.000 tỷ đồng. 

Các khoản nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được Vietcombank xem xét 

cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ bao gồm: các khoản nợ có nguồn trả nợ đến từ 

các ngành /lĩnh vực bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 (du lịch, dịch vụ vận 

tải, nhà hàng, khách sạn...); doanh thu/thu nhập của khách hàng sụt giảm ảnh 

hưởng tới khả năng thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo lịch trả nợ đã thoả thuận; 

phương án phục hồi khả thi cho thấy khách hàng đủ khả năng trả nợ sau khi thực 

hiện cơ cấu... Phần dư nợ được cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ là phần dư nợ 

gốc và lãi đến hạn trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày liền kề sau 

3 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch theo đúng quy định tại 

Thông tư 01 củaNHNN. 

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

Ngày 23/4/2020, Chính phủ ban hành Công điện 480/CT-TTg về việc 

phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 

trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2020, nội dung Công điện như sau: 

Đợt nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm nay diễn ra trong thời điểm cả nước tiếp tục 

thực hiện lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và chỉ đạo của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Với 

những kết quả tích cực của công tác phòng chống dịch bệnh, các biện pháp cách ly 
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từng bước được điều chỉnh phù hợp để dần đưa các hoạt động kinh tế, văn hoá, xã 

hội trở lại trạng thái bình thường, tâm lý người dân ngày càng vui mừng, phấn 

khởi. Vì vậy, nhu cầu giao thông trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ 

30/4 và 01/5 sẽ gia tăng cao hơn nhiều so với thời gian cách ly xã hội, mật độ 

phương tiện giao thông, tần suất của hoạt động vận tải cũng được nâng dần. Để 

phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đợt 

nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 (từ 30/4 đến hết ngày 03/5/2020), đặc biệt là tiếp tục bảo đảm 

thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống đại dịch COVID-19, Thủ tướng 

Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan: Công an, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào 

tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban An toàn 

giao thông Quốc gia, các tổ chức chính trị xã hội, Thông tấn xã Việt Nam, Đài 

Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình chỉ đạo và thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Có phương án vận tải phù hợp, tuân thủ quy định phòng chống dịch, bảo 

đảm năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân 

trong dịp nghỉ Lễ, nhất là trên các tuyến kết nối Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh 

với các địa phương và đầu mối giao thông lớn; yêu cầu các đơn vị vận tải tuân thủ 

quy tắc giao thông và các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông, đặc biệt là cần 

thường xuyên kiểm tra, ngăn ngừa lái xe vi phạm về nồng độ cồn, ma tuý, chở quá 

số người, tăng giá vé trái quy định; tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự tại các đầu 

mối giao thông trọng điểm (cảng hàng không, nhà ga, bến xe..). 

2. Tiếp tục duy trì nghiêm, hiệu quả việc kết hợp phòng chống dịch bệnh gắn 

với tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, tập trung kiểm tra, 

phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao 

thông, ùn tắc giao thông như vi phạm về nồng độ cồn, ma tuý; chạy quá tốc độ quy 

định, vi phạm tín hiệu giao thông; đi không đúng phần đường, làn đường; sử dụng 

điện thoại khi điều khiển phương tiện cơ giới; chở quá số người quy định; dừng, đỗ 

không đúng nơi quy định; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy. Có 

phương án ngăn chặn, xử lý, trấn áp hiệu quả hành vi tụ tập đua xe trái phép, nhất 

là tại các đô thị; đẩy mạnh kiểm tra an toàn giao thông tại bến khách ngang sông, 

bến tàu chở khách du lịch và sử dụng phương tiện nhỏ, thô sơ chở người hoạt động 

trên đường thuỷ; tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn hàng không. 

3. Có phương án tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn phương 

tiện lưu thông an toàn, thông suốt; có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự 

cố, tai nạn đặc biệt là trên các tuyến giao thông trọng điểm, các khu vực có nguy 

cơ ùn tắc cao, các khu du lịch; tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao 

thông tại điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt và các nút giao giữa đường 

phụ ra đường chính; bố trí lực lượng kịp thời giải tỏa khi xảy ra tai nạn, ùn tắc giao 

thông, không để phát sinh ùn tắc kéo dài, nhất là trong ngày đầu và ngày cuối đợt 

nghỉ Lễ trên các tuyến trục chính ra vào trung tâm Hà Nội và Thành phố Hồ Chí 

Minh, các tuyến kết nối với các đầu mối giao thông trọng điểm (nhà ga, sân bay, 

bến cảng…). 
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4. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông và các biện 

pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 để nâng cao ý thức của người dân, không 

lái xe khi đã uống rượu bia, sử dụng chất ma túy; không lái xe vượt quá tốc độ; 

không sử dụng điện thoại khi lái xe; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe 

máy, xe đạp điện; các biện pháp hạn chế tai nạn xe mô tô, xe gắn máy, tai nạn đắm 

đò, tai nạn đường ngang đường sắt. 

5. Thông báo số điện thoại đường dây nóng về vận tải và an toàn giao thông 

trên phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận, phối hợp giải quyết kịp thời các 

ý kiến phản ánh của cơ quan, đơn vị và người dân trong dịp nghỉ lễ. 

6. Các bộ, ngành, địa phương báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông 

trong 4 ngày nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 về Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trước 

15 giờ ngày 03/5/2020 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

III. KIẾN THỨC, KINH NGHIỆM PHÒNG CHỐNG DỊCH  

Nên rửa tay khi nào? 

Mục đích của rửa tay thường quy là làm sạch và loại bỏ vi khuẩn vãng lai 

trên da tay, đảm bảo an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và góp phần làm giảm tỷ 

lệ nhiễm khuẩn bệnh viện. Vì vậy, nên rửa tay vào các thời điểm sau:  

+ Trước khi mang găng. 

+ Trước và sau khi khám, chăm sóc mỗi người bệnh. 

+ Trước khi chuẩn bị dụng cụ, thuốc. 

+ Trước khi chế biến hoặc chia thức ăn. 

+ Trước khi di chuyển bàn tay từ vùng cơ thể nhiễm khuẩn sang vùng sạch 

trên cùng một bệnh nhân. 

+ Sau khi tiếp xúc với máu, dịch cơ thể của người bệnh. 

+ Sau khi tiếp xúc với đồ vật nhiễm bẩn. 

+ Sau khi tháo găng. 

+ Khi có cảm giác hoặc nhìn thấy tay bẩn. 

Cần chuẩn bị: 

+ Lavabo, vòi nước có cần gạt bằng tay hoặc bằng chân; 

+ Nước sạch; 

+ Xà phòng hoặc dung dịch rửa tay khử khuẩn; 

+ Hộp đựng khăn lau tay sạch dùng 1 lần; 

+ Thùng đựng khăn lau tay bẩn. 

Chú  ý: Dùng xà phòng bánh phải dùng loại có chất diệt khuẩn và phải giữ 

cho bánh xà phòng luôn khô bằng cách đựng trong hộp có lỗ thoát nước ở đáy. 

 

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY KHỐI 
 

 

 

 


