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I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH  

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

3.812.513 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 264.109 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 21 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 3.812.513 +87.995 264.109 +6.083 

Mỹ 1.258.051 +20.418 74.190 +1.919 

Tây Ban Nha 253.682 +3.121 25.857 +244 

 Ý 214.457 +1.444 29.684 +369 

Anh 201.101 +6.111 30.076 +649 

Trung Quốc 82.883 +2 4.633  

Việt Nam 271 0 0  

2. Tin tức:  

 * Tin trong nước: Hà Nội hiện tại chỉ còn ổ dịch tại thôn Đông Cứu (xã 

Dũng Tiến, huyện Thường Tín) đã qua 20 ngày cách ly y tế; cách ly tập trung có 

5 người; cách ly theo dõi sức khỏe tại cộng đồng 86 người. Quảng Ninh thiết 

lập Bệnh viện dã chiến số 3 tại Bệnh viện Đa khoa Hạ Long (phường Hoành Bồ, 

thành phố Hạ Long) bao gồm 4 tòa nhà, mỗi nhà 5 tầng, mỗi tầng 10 phòng. 

Quy mô bệnh viện gồm khoảng 350 giường bệnh. Việc thiết lập Bệnh viện Dã 

chiến số 3 được thực hiện theo kế hoạch của Bộ Y tế, dự phòng tình huống quá 

tải trong phòng, chống dịch COVID-19. Bà Rịa-Vũng Tàu lập kế hoạch cách ly 

85 chuyên gia dầu khí nước ngoài chuẩn bị nhập cảnh vào tỉnh bằng đường biển. 

Ninh Bình tiếp nhận, cách ly 81 người Việt Nam từ nước ngoài trở về. Các công 

https://www.vietnamplus.vn/tags/B%e1%bb%87nh-vi%e1%bb%87n-%c4%90a-khoa-H%e1%ba%a1-Long.vnp


dân nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh sáng 

6/5, sau đó được phân bổ về Khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 855, phường 

Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình. Nghệ An ngày 6-5, đã tiếp nhận, cách ly 182 

công dân trở về từ nước ngoài, chủ yếu từ Lào và Thái Lan. An Giang 63 người 

bị cách ly vì 2 học sinh từ Campuchia trốn về nhập học. Ngày 6-5, tin từ Trạm Y 

tế xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết vừa tiếp nhận và 

thực hiện cách ly tập trung em 2 em học sinh và bà ngoại của 2 em ngụ ấp Vĩnh 

Lộc, xã Vĩnh Bình để theo dõi tình hình sức khỏe sau khi 2 em này trốn từ 

Campuchia về Việt Nam ngày 4/5 rồi nhập học tại địa phương. Đồng thời, giám 

sát theo dõi cách ly tại nhà 63 trường hợp (là học sinh thuộc lớp 2A và 5A cùng 

với 2 giáo viên chủ nhiệm của 2 lớp có hai em học sinh này) để phòng ngừa dịch 

bệnh theo quy định. 

* Tin nước ngoài: Indoneisa, Tổng thống Joko Widodo đã chỉ thị cho 

các bộ trưởng trong nội các tận dụng mọi nguồn lực cần thiết để đảm bảo đường 

cong dịch tễ đi xuống trong tháng 5 này và tiến tới giảm thiểu số ca mắc Covid-

19 vào tháng 7 tới. Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 6/5 sẽ tiến hành nới lỏng các biện 

pháp "giãn cách xã hội" và chuyển sang giai đoạn "sinh hoạt phòng dịch" tức là 

"thực hiện giãn cách song song với duy trì nhịp sống bình thường". Theo 

phương thức phòng dịch mới, Hàn Quốc sẽ cho phép các cuộc gặp gỡ, tụ tập, sự 

kiện diễn ra với điều kiện tuân thủ nghiệm ngặt hướng dẫn phòng dịch. Các cơ 

sở công cộng cũng sẽ dần được mở cửa trở lại. Người dân được yêu cầu tuân thủ 

nghiêm chỉnh 5 nguyên tắc phòng dịch cơ bản, gồm ở nhà khi có dấu hiệu ốm, 

sốt; giữ khoảng cách từ 1-2m với người khác; rửa tay thường xuyên; đeo khẩu 

trang và giữ không gian trong nhà thông thoáng. Trung Quốc chuyên gia 

khuyến cáo, không nên cho các em học sinh đeo khẩu trang chuyên dụng N95 

khi tham gia các hoạt động thể chất tại trường học. Do chức năng tim và phổi 

của các em học sinh (dưới 18 tuổi) vẫn tiếp tục phát triển trong quá trình dậy thì, 

do đó đeo khẩu trang chuyên dụng N95 trong thời gian dài sẽ dễ dẫn đến các tổn 

thương của tim và phổi, đặc biệt là khi tiến hành các hoạt động thể chất tại 

trường, vì vậy các bậc phụ huynh không nên cho các em học sinh đeo khẩu trang 

chuyên dụng N95 khi vận động mạnh, thay vào đó là dùng khẩu trang y tế 1 lần 

và thay sau 4 tiếng sử dụng. Khi tham gia các hoạt động thể chất mạnh, các em 

học sinh có thể không cần đeo khẩu trang nhằm tránh tình trạng thiếu không khí, 

dẫn đến hiện tượng chóng mặt, buồn nôn. Các em nên tiến hành hoạt động thể 

chất ở không gian thoáng đãng và giữ khoảng cách tối thiểu. Ấn Độ ngày 5/5 đã 

chính thức áp mức thuế đặc biệt 70% đối với các mặt hàng đồ uống có cồn do lo 

ngại tình trạng tập trung đông người tại các cửa hàng, bất chấp các quy định 

giãn cách xã hội có thể gây bùng phát Covid-19. 

3. Các doanh nghiệp trong khối với các giải pháp chung tay ứng phó dịch 

bệnh Covid - 19  



Tổng Công ty Viễn thông MobiFone đồng hành với nhiều doanh nghiệp 

chia sẻ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã hỗ trợ phương án thanh 

toán cước dịch vụ cũng như áp dụng nhiều chính sách có lợi cho doanh nghiệp 

đang sử dụng dịch vụ nhà mạng.. 

 Đối tượng mà MobiFone hướng đến là các doanh nghiệp vận tải (Thuê 

bao MobiData sử dụng các gói cước dùng cho thiết bị giám sát hành trình, phát 

wifi phục vụ hành khách trên phương tiện vận tải); du lịch (Thuê bao phát wifi 

phục vụ khách du lịch); dịch vụ ăn uống nhà hàng khách sạn (Thuê bao phát wifi 

phục vụ khách hàng); xổ số (Thuê bao MobiData gán trong các máy/thiết bị phát 

hành vé số) và một số ngành nghề khác (Thuê bao sử dụng cho các chuyên gia 

nước ngoài do dịch không sang Việt Nam làm việc được). Đối tượng không bao 

gồm: doanh nghiệp mua dịch vụ từ MobiFone rồi bán lại; đại lý viễn thông; 

doanh nghiệp đã phá sản, giải thể, không còn hoạt động theo quy định của pháp 

luật Việt Nam. 

 Cụ thể trong chính sách mà MobiFone đưa ra đáng chú ý nhất là việc 

thực hiện giãn nợ thanh toán cước thêm 15 ngày so với thời hạn thanh toán cước 

thông thường đối với cước tháng 3/2020, tháng 4/2020, tháng 5/2020. Bên cạnh 

đó, nhà mạng còn áp dụng quy định ưu đãi về giá cước, gói cước cho doanh 

nghiệp sử dụng thuê bao MobiData. Theo đó, thuê bao MobiData tiếp tục hoạt 

động sẽ được giảm 50% giá gói cước đang sử dụng đối với các chu kỳ cước 

tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2020. 

Với các thuê bao MobiData tạm dừng dịch vụ và các thuê bao MobiGold, 

MobiFone sẽ tạm khóa 2 chiều tránh phát sinh cước cho khách hàng và sẽ không 

hủy các thuê bao này, giữ nguyên trạng thái khóa 2 chiều tối đa đến hết 

31/7/2020. Khi doanh nghiệp/tổ chức có nhu cầu sử dụng lại dịch vụ, MobiFone 

sẽ mở 2 chiều cho thuê bao và đăng ký lại gói cước tương ứng trước khi khóa 2 

chiều. Những chính sách mà MobiFone thực hiện cho thấy nhà mạng theo dõi 

rất sát tình hình thực tế và sớm có hành động hỗ trợ các doanh nghiệp vận tải, du 

lịch…  những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-19. 

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

Sáng 6/5/2020, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 họp 

dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo.  

Ban Chỉ đạo thống nhất nhận định: Chúng ta kiểm soát tốt dịch bệnh, phải 

quay lại cuộc sống, sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt trong một trạng thái bình 

thường mới. 

Tuy nhiên diễn biến dịch bệnh trên thế giới rất phức tạp, căng thẳng, mỗi 

ngày xuất hiện hàng chục nghìn ca nhiễm mới, hàng nghìn người chết. Có thể ví 

von Việt Nam như ở trong cánh đồng trũng, ở bên ngoài nước thì nước cao, 

sóng lớn. Do vậy, trước tiên chúng ta phải bao đê cho chặt, giữ đê cho chắc, 

nghĩa là phải tiếp tục chính sách quản lý chặt chẽ người nhập cảnh để bảo đảm 



an toàn, mới có thể nới lỏng được ở bên trong để thực hiện mục tiêu kép là vừa 

phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội. Vì vậy, cần tiếp 

tục thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh vào Việt Nam qua các cửa 

khẩu; cách ly bắt buộc 14 ngày với các hình thức phù hợp đối với người nhập 

cảnh mang hộ chiếu ngoại giao, chuyên gia, thương gia, gắn với trách nhiệm cụ 

thể của địa phương… Chưa cho nhập cảnh khách du lịch quốc tế. Quản lý chặt 

chẽ hoạt động đón người Việt Nam từ nước ngoài về. 

Đối với trong nước, Ban Chỉ đạo yêu cầu toàn bộ cơ chế liên ngành (quân 

đội, công an, y tế, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ) không được nơi 

lỏng. Tiếp tục củng cố tất cả các cơ chế, các công cụ, nhất là các công cụ công 

nghệ thông tin, để luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng nếu có một ca nhiễm nào đó 

trong cộng đồng thì lập tức phát hiện được ngay, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. 

Ban Chỉ đạo cho rằng, với hai điều kiện trên, có thể tiến hành nới lỏng các 

biện pháp đã giới hạn từ trước đến nay một cách có khoa học. Nghĩa là, việc nới 

lỏng phải dựa trên cơ chế lây lan của vi rút và dựa trên các tính toán về xác suất 

là mầm bệnh hiện nay trong cộng đồng. Theo tính toán của các chuyên gia, đến 

giờ phút này chưa thể nói tuyệt đối trong cộng đồng không còn mầm bệnh 

nhưng xác suất còn mầm bệnh là rất thấp. 

Ban Chỉ đạo khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện biện pháp đeo khẩu 

trang trên các phương tiện giao thông công cộng, nơi công cộng, bên ngoài các 

trường học, các trụ sở, công sở. Tại địa điểm công cộng, người dân tránh tiếp 

xúc trực tiếp vào cơ thể người khác, tránh tiếp xúc vào những bề mặt không 

chắc chắn là không có mầm bệnh và nếu có tiếp xúc thì phải rửa tay ngay. 

Các cơ quan, công sở, nhà máy, siêu thị, bệnh viện, chợ dân sinh, phương 

tiện giao thông công cộng, hàng quán,…  tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo 

đảm các điều kiện vệ sinh dịch tễ, phòng, chống dịch bệnh. 

Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, Ban Chỉ đạo thống nhất đề xuất 

có thể cho phép các dịch vụ không thiết yếu được mở cửa trở lại bình thường 

(trừ vũ trường, quán karaoke) với điều kiện phải giữ khoảng cách tối thiểu 1m; 

bỏ giới hạn về số chỗ trên các phương tiện giao thông công cộng (máy bay, xe 

buýt, xe lửa…)  nhưng hành khách bắt buộc phải đeo khẩu trang và rửa tay 

thường xuyên. 

Một số hoạt động thể thao, sự kiện tập trung đông người được tổ chức 

nhưng phải bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch bệnh.  

III. KIẾN THỨC, KINH NGHIỆM PHÒNG CHỐNG DỊCH  

Học sinh đi học có cần thiết đeo kính chắn giọt bắn hay không? 

Bác sĩ Trương Hữu Khanh - Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện 

Nhi Đồng 1 (TP.HCM), cho rằng việc các bậc phụ huynh trang bị kính chắn giọt 

bắn cho các em học sinh đi học là không cần thiết và không nên; việc đeo tấm 

chắn chỉ cần thiết khi các em học sinh ra ngoài vui chơi, nô đùa nhiều, các em 



nói chuyện đối mặt với nhau hoặc các em có biểu hiện ho bất ngờ. Trong lớp, 

các em chỉ ngồi học quay về một hướng, không tiếp xúc mặt đối mặt thì không 

cần thiết. Nón này chỉ dành cho những người khám bệnh, chăm sóc trực tiếp 

bệnh nhân. Bởi nhiều lúc xảy ra ho bất ngờ, lúc này kính chắn ngăn giọt bắn sẽ 

hạn chế lây nhiễm. Trong khi học sinh ngồi học thì không ảnh hưởng. Việc đeo 

tấm chắn giọt bắn đối với các em cận thị sẽ rất khó khăn bởi kính chắn sát mặt 

các bé gây vướng khó chịu. Điều này cũng có thể gây ảnh hưởng xấu đến mắt 

các bé. Phụ huynh không cần quá lo lắng bởi khi đi học các bé cũng được đeo 

khẩu trang, phòng dịch cẩn thận. Chỉ trừ khi ra ngoài chơi thì tấm chắn mới cần, 

ngồi trong lớp học thì không nên đeo. 

 

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY KHỐI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


