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* 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2020 

 

BẢN TIN SỐ 59 

Tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19  

(Tính đến 6 giờ 30 ngày 06/5/2020)  

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH  

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

3.722.885 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 257.910 trường hợp tử vong. 

Bệnh đã lan ra 212 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hai du thuyền quốc tế 

(Diamond Princess và MS Zaandam). Việt Nam hiện có 271 người mắc bệnh trong 

đó  232 người đã khỏi bệnh; ngày thứ 19 Việt Nam không có ca nhiễm mới ngoài 

cộng đồng. 

Tình hình thế giới 
Số ca 

nhiễm 

Số ca 

nhiễm mới 

Số ca  

tử vong 

Số ca  

tử vong mới 

Thế giới 3.722.885 + 79.614 257.910 +5.669 

Mỹ 1.236.333 + 23.498 72.180 + 2.259 

Tây Ban Nha 250.561 +2.260  25.613 + 185 

 Ý 213.013 + 1.075 29.315 + 236 

Pháp 170.551 + 1.089  25.531 + 330 

Anh 194.990 + 4.406  29.427 + 693 

Nga 155.370 +10.102 1.451 +95 

Trung Quốc 82.881 + 1 4.633  

Việt Nam 271 0 0  

2. Tin tức:  

 * Tin trong nước: 

Với việc không ghi nhận thêm ca nhiễm mới trong nhiều ngày, tuần qua, 

công tác phòng chống, dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 của Việt Nam tiếp 

tục được truyền thông quốc tế ngợi ca như một "điểm sáng" của khu vực châu Á - 

Thái Bình Dương.  

Phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề 

xuất thi 3 bài thi bắt buộc và 1 bài thi tự chọn; rút ngắn thời gian thi trong 2 ngày 

với 4 buổi thi; đề thi giảm bớt áp lực cho học sinh. Theo đó, thí sinh là học sinh 

Giáo dục THPT (thí sinh THPT) phải thi 3 bài thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, 

Ngoại ngữ và 01 bài thi tự chọn trong số 02 bài thi tổ hợp (KHTN hoặc KHXH); 
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thí sinh là học viên Giáo dục thường xuyên (thí sinh GDTX) phải thi 2 bài thi bắt 

buộc là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tự chọn trong số 02 bài thi tổ hợp (KHTN hoặc 

KHXH); thí sinh GDTX có thể dự thi thêm bài Ngoại ngữ. Thí sinh tự do tham dự 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 không nhằm mục đích xét công nhận tốt nghiệp 

THPT được dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần 

của bài thi tổ hợp theo nguyện vọng. Bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, 

các bài thi Toán, Ngoại ngữ, KHTN và KHXH thi theo hình thức trắc nghiệm 

khách quan; mỗi thí sinh trong cùng phòng thi có một mã đề thi riêng; thí sinh làm 

bài thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm; kết quả làm bài của thí sinh trên Phiếu trả lời 

trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính do Bộ GD&ĐT cung cấp. Thời 

gian làm bài thi cụ thể như sau: Ngữ văn: 120 phút; Toán: 90 phút; Ngoại ngữ: 60 

phút; bài thi KHTN và KHXH: 50 phút đối với mỗi môn thi thành phần. Kỳ thi 

được tổ chức trong 2 ngày với 4 buổi thi: 1 buổi thi bài thi Ngữ văn, 1 buổi thi 

Toán, 1 buổi thi Ngoại ngữ và 1 buổi thi bài thi tổ hợp. Nội dung thi nằm trong 

Chương trình giáo dục THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12; phù hợp 

với nội dung tinh giản chương trình đã được Bộ GDĐT công bố. Đề thi dùng 

chung cho cả học sinh giáo dục THPT và học viên GDTX. Bộ GDĐT xây dựng và 

cung cấp đề thi cho các địa phương để tổ chức thi đồng loạt cùng một thời điểm 

trong cả nước nhằm đảm bảo mặt bằng chất lượng chung trong xét công nhận tốt 

nghiệp THPT. Về công tác tổ chức thi (coi thi, chấm thi, phúc khảo), các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức Kỳ thi ở địa phương 

mình bảo đảm an toàn, nghiêm túc. Các địa phương thành lập các Hội đồng thi để 

tổ chức thi cho tất cả các thí sinh của địa phương theo quy định của Quy chế thi tốt 

nghiệp THPT do Bộ GD&ĐT ban hành. 

* Tin nước ngoài:  

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) coi việc Mỹ tuyên bố virus Corona chủng mới 

gây bệnh Covid-19 xuất phát từ phòng thí nghiệm Trung Quốc chỉ là suy đoán. 

Chủ tịch Ủy ban châu Âu bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ tham gia nỗ lực toàn cầu nhằm tài 

trợ cho nghiên cứu vaccine ngừa Covid-19. Lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban châu 

Âu (EC) đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang cấp kinh phí cho nghiên cứu và phát 

triển vaccine ở trong nước để giải quyết đại dịch Covid-19. Italy từ ngày 4/5 người 

dân có thể di chuyển trong cùng khu vực sinh sống, song vẫn không được phép di 

chuyển tới các vùng khác. Các công viên được phép mở cửa trở lại. Các đám tang 

có thể được tổ chức nhưng tối đa 15 người tham dự. Tất cả hoạt động tụ tập đông 

người nơi công cộng và cá nhân đều bị cấm. Yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc trên 

các phương tiện giao thông công cộng, các cửa hàng, công sở và duy trì khoảng 

cách an toàn. Trường học sẽ mở cửa trở lại vào tháng 9 tới. Thái Lan đang chuẩn 

bị khởi động chiến dịch có tên gọi “Chúng tôi yêu Thái Lan” (We Love Thailand) 

để kích cầu du lịch nội địa trong trường hợp nước này kiểm soát được dịch Covid-

19. Nhật Bản đã quyết định hỗ trợ 100.000 yen (gần 1.000 USD) cho công dân 

Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Nhật Bản. Ấn Độ người dân đổ xô đến quán 

rượu, bỏ mặc các quy tắc giãn cách xã hội. 

https://thanhnien.vn/tin-tuc/virus-corona.html
https://vtc.vn/tieu-diem/my.html
https://vtc.vn/tieu-diem/vaccine.html
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3. Các doanh nghiệp trong Khối với các giải pháp ứng phó với tác động của 

dịch bệnh Covid - 19  

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 lan nhanh và rộng khắp thế giới. Trong 

nhiều tuần qua, Bưu điện Việt Nam trở thành nhà khai thác bưu chính tiên phong 

với giải pháp tìm kiếm và hợp tác với các hãng hàng không và các doanh nghiệp 

vận tải tư nhân để thiết lập các tuyến bay và chuỗi cung ứng mới cho hoạt động 

chuyển phát bưu gửi. Trong tháng 3/2020, Bưu điện Việt Nam cũng đã gặp phải 

những khó khăn tương tự như bưu chính các nước khác trên thế giới do tình trạng 

các chuyến bay bị hủy bỏ và các nước thông báo cách ly xã hội. Cách thức Bưu 

điện Việt Nam đang triển khai để giải quyết khó khăn hiện nay đã tạo ra một tiền 

đề cho bưu chính các nước khác. Bưu điện Việt Nam thực hiện khuyến nghị của 

 Liên minh Bưu chính Quốc tế (gọi tắt là UPU) ngày 26/3/2020 về việc vận dụng 

công suất dự phòng của các chuyến bay chở hàng, Bưu điện Việt Nam đã ký kết 

thỏa thuận hợp tác với Vietnam Airlines vận chuyển hàng hóa.  

Ngoài ra, nhằm thực hiện việc chi trả đảm bảo an toàn và hiệu quả Bưu điện 

thực hiện phương án chi trả tận nhà cho người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH 

bằng tiền mặt. Theo đó, hệ thống Bưu điện trên toàn quốc phối hợp với UBND các 

xã, phường, tổ trưởng tổ dân phố để liên hệ với người hưởng xác nhận và thông 

báo thời gian chi trả đến tận nhà; huy động toàn bộ lực lượng cán bộ, nhân viên 

Bưu điện tham gia chi trả, chia thành nhiều nhóm. Trong quá trình chi trả, nhân 

viên bưu điện luôn đảm bảo thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch 

Covid-19 như đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sử dụng dung dịch sát khuẩn và giữ 

khoảng cách an toàn trong giao tiếp. Qua triển khai thực hiện, phương án chi trả 

đến tận nhà người thụ hưởng chính sách đã góp phần làm giảm sự lây nhiễm dịch 

bệnh trong cộng đồng đồng thời tạo sự hài lòng, thuận lợi cho các đối tượng thụ 

hưởng.  

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

Ngày 5/5 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Chính 

phủ phiên thường kỳ tháng 4 

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng cho rằng, dịch bệnh Covid-19 cơ bản 

được đẩy lùi. Tuy nhiên, không được chủ quan. Thủ tướng đề nghị các thành viên 

Chính phủ tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng Tư và 4 tháng đầu 

năm, đặc biệt cho ý kiến về Nghị quyết của Chính phủ tháo gỡ khó khăn, giải ngân 

vốn đầu tư công, phục hồi sản xuất kinh doanh. Trong bối cảnh đã kiểm soát được 

dịch bệnh thì nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, giải 

quyết việc làm, đời sống, tăng trưởng. 

Bốn tháng qua, nhiều nền kinh tế lớn tăng trưởng âm. Theo dự báo mới nhất 

của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), với kịch bản cơ sở (dịch Covid-19 đạt đỉnh trong 

quý II/2020 và giảm trong nửa cuối năm 2020), GDP toàn cầu năm 2020 sẽ âm 

3%. Do vậy, phải sớm phục hồi phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, đây là yêu 

cầu cấp thiết của nền kinh tế, của cộng đồng và nhân dân cả nước. Cần tập trung 
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ưu tiên khởi động lại nền kinh tế, thúc đẩy phát triển, bên cạnh việc chú ý các biện 

pháp phòng, chống dịch. Phải đạt được mục tiêu kép trong phòng chống dịch và 

phát triển kinh tế xã hội, nhằm đạt mục tiêu cần thiết. Dự báo của IMF về tăng 

trưởng GDP của Việt Nam năm nay (tăng trưởng cao nhất Đông Nam Á, đạt 

khoảng 2,7%), Thủ tướng nêu rõ, chúng ta phải đạt cao hơn mức này. 

Tăng trưởng, nhưng đồng thời kiểm soát được lạm phát dưới ngưỡng 4%. 

Bên cạnh kinh tế, đề nghị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT tốt nhất, an toàn, chất 

lượng. Các thành viên Chính phủ cần đánh giá, thảo luận các biện pháp khắc phục 

các bất cập như công nghiệp giảm mạnh, các dịch vụ như hàng không, lữ hành, 

khách sạn, ăn uống sụt giảm, hay giải pháp để doanh nghiệp phát triển khi mà thời 

gian qua số lượng doanh nghiệp giảm mạnh, các công trình xây dựng cơ bản, nhất 

là trong lĩnh vực giao thông vận tải, phải được khởi động. 

Thủ tướng cũng đề nghị các thành viên Chính phủ xem xét việc điều chỉnh 

một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 nếu thấy cần thiết để báo cáo Bộ Chính trị, 

Trung ương Đảng, Quốc hội trong thời gian tới. Thủ tướng quán triệt tinh thần 

quyết liệt tháo gỡ, không để tình trạng trì trệ, chậm trễ như thời gian qua ở một số 

bộ, ngành, địa phương, một số công trình.  

Việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công khoảng 700.000 tỷ đồng trong năm 

nay là vô cùng quan trọng, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo để triển khai thực 

hiện, không được để ngành nào, địa phương nào không giải ngân hết số vốn. 

III. KIẾN THỨC, KINH NGHIỆM PHÒNG CHỐNG DỊCH  

Học sinh cần làm gì để phòng chống Covid-19 khi ở nhà? 

Bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo các giải pháp cụ thể đối với học sinh trong 

thời gian sinh hoạt tại nhà để ngăn ngừa lây nhiễm bệnh. 

1. Súc miệng, họng bằng nước muối/nước súc miệng thường xuyên. 

2. Giữ ấm cơ thể. Tập thể dục. Ăn chín, uống chín. 

3. Rửa tay với nước sạch và xà phòng thường xuyên (trước và sau khi ăn, 

sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn, sau khi đi chơi, đi học về nhà, sau khi tiếp xúc với 

vật nuôi). 

4.Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi (tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn vải 

hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp). Vứt 

bỏ khăn, giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa sạch tay. 

5. Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng. 

6. Không khạc, nhổ bừa bãi. 

7. Giữ nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng, sử dụng quạt, không sử dụng điều hòa 

8. Tự theo dõi sức khỏe. Nếu có sốt, ho, khó thở thì: 

+  Báo cho nhà trường. 

+  Nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe. 



5 

+  Gọi điện cho đường dây nóng 1900.9095; 19003228 để được tư vấn. Đến 

cơ sở y tế để được khám, điều trị. 

9. Tránh tiếp xúc với người bị sốt, ho, khó thở. Giữ khoảng cách trên 2 mét 

và đeo khẩu trang nếu phải tiếp xúc. 

10. Tránh chỗ tập trung đông người, không tụ tập đông người./. 

 

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY KHỐI 
 

 

 

 

 

 

 


