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BẢN TIN SỐ 61
Tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19
(Tính đến 6 giờ 30 ngày 08/5/2020)
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
1. Tình hình chung: Tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới có
3.912.016 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 270.333 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 288 người mắc bệnh trong
đó 233 người đã khỏi bệnh, ghi nhận có 17 ca nhiễm mới là công dân Việt Nam
nhập cảnh từ nước ngoài và được cách ly y tế ngay sau khi nhập cảnh nên không
có khả năng lây nhiễm ngoài cộng đồng.
Tình hình thế giới
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nhiễm
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Thế giới

3.912.016
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270.333
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Mỹ

1.291.804

+28.712
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Tây Ban Nha

256.855

+3.173
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Ý
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+1.401

29.958

+274

Nga

177.160

+11.231

1.625

+88

Trung Quốc

82.885

+2

4.633

288

+17

0

Việt Nam
2. Tin tức:

* Tin trong nước: (1) Bệnh nhân 91 (phi công người Anh, 43 tuổi) đang
điều trị lại dương tính với virus corona sau 5 lần âm tính liên tiếp. (2) Công ty
Vaccine và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH), Bộ Y tế, thử nghiệm bước đầu thành
công vaccine Covid-19 Việt Nam. Khi kết quả thử trên chuột cho thấy kháng thể
tốt, sẽ phát triển thành vaccine hoàn chỉnh hơn để thử nghiệm trên người. Sau khi
thử nghiệm về khả năng đáp ứng miễn dịch, sinh kháng thể, nhà nghiên cứu tiếp
tục phát triển vaccine hoàn chỉnh để đánh giá hiệu lực ngừa virus xâm nhập trên
động vật. Quá trình này dự kiến mất từ 8 đến 9 tháng. VABIOTECH đang nỗ lực
rút ngắn thời gian nghiên cứu, sản xuất vaccine dựa trên các kinh nghiệm sẵn có,
đảm bảo các tiêu chuẩn và trình tự thử nghiệm. Các phương án liên quan tới sản
xuất kháng nguyên, vaccine ở quy mô lớn cũng được gấp rút nghiên cứu, xây
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dựng. Dự kiến, vaccine Covid-19 "made in Vietnam" đầu tiên sẽ hoàn thành sau
12-18 tháng. (3) Ngày 7/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố đề thi
tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2020, gồm các môn Toán, Ngữ
văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp và
Tiếng Trung), Bài thi Khoa học Tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học), Bài thi
Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Đề thi có nội dung trong
chương trình Trung học Phổ thông, chủ yếu là lớp 12 và được điều chỉnh bám sát
với nội dung tinh giản chương trình học kỳ 2 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
* Tin quốc tế: (1) Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo, các biện pháp
giải tỏa cần được thực hiện hết sức thận trọng. Nguy cơ trở lại phong tỏa vẫn hiện
hữu nếu các quốc gia không giám sát quá trình nới lỏng này một cách hết sức thận
trọng và thực hiện theo từng giai đoạn. Nếu các biện pháp phong tỏa được dỡ bỏ
quá nhanh, SARS-CoV-2 có thể tăng tốc trở lại". (2) Kinh tế Khu vực đồng euro
(Eurozone) dự báo sẽ giảm kỷ lục 7,7% trong năm nay. (3) Mỹ các nhà tuyển dụng
tư nhân giảm tới 20,2 triệu lao động trong tháng 4 do doanh nghiệp phải đóng cửa
để phòng chống dịch Covid-19. (4) Đức, Tây Ban Nha và Italy đã bắt đầu nới lỏng
các hạn chế, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trọng tâm của
chính phủ là mở cửa trở lại nền kinh tế. (5) Tây Ban Nha ngày 6/5 đã thông qua đề
xuất kéo dài lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia thêm 2 tuần, theo đó, lệnh khẩn cấp
hết hạn ngày 10/5 sẽ tiếp tục có hiệu lực đến ngày 23/5 tới. Đây cũng là lần thứ 4,
Tây Ban Nha gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 2 tuần. Với lệnh gia hạn này, Chính
phủ Tây Ban Nha sẽ tiếp tục được phép kiểm soát hoạt động của người dân trong
bối cảnh quốc gia châu Âu này đang dần nới lỏng các biện pháp hạn chế trước đó.
(6) Ấn Độ đến sáng 7/5, số ca mắc Covid-19 đã tăng gần gấp đôi sau 11 ngày, với
1.787 người tử vong gây ra lo ngại về sự bùng phát một làn sóng lây nhiễm khác ở
các điểm nóng.
3. Các doanh nghiệp trong Khối chung tay ứng phó với tác động của dịch
bệnh Covid – 19
Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19, việc triển khai công tác trên
gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ các dự án trọng điểm của Tập
đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Chính vì vậy, lãnh đạo PVN đã đề nghị Vietnam
Airlines (VNA) có các cơ chế riêng nhằm phục vụ, đưa các đoàn chuyên gia từ
nước ngoài về Việt Nam, đảm bảo an toàn, đúng theo các hướng dẫn của Ban Chỉ
đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 cũng như các quy định khác trong
thời điểm hiện nay.
Trước buổi làm việc, Chủ tịch HĐTV PVN đã có buổi trao đổi với Tổng
giám đốc VNA về việc phối hợp, hỗ trợ hoạt động lẫn nhau giữa PVN và VNA.
Chủ tịch HĐTV PVN đánh giá cao kết quả hợp tác giữa PVN và VNA trong thời
gian qua đồng thời mong muốn 2 doanh nghiệp tiếp tục có những hoạt động hỗ trợ,
tạo điều kiện sử dụng dịch vụ của nhau để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn
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hiện nay cũng như tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực để cùng
phát triển.
PVN và VNA đã cùng rà soát lại việc thực hiện các nội dung trong thoả
thuận hợp tác giữa 2 bên. PVN và VNA đã cùng thống nhất việc thực hiện các hợp
tác trong thời gian qua đã đảm bảo đúng thoả thuận, hiệu quả, đảm bảo tinh thần
hỗ trợ lẫn nhau, đặc biệt trong thời gian cả 2 đang gặp khó khăn do tình hình dịch
bệnh Covid-19 và bối cảnh thị trường khi nhu cầu sử dụng dịch vụ hàng không
cũng như xăng dầu giảm mạnh.
Nhân dịp này, lãnh đạo PVN và VNA đã cùng thảo luận, tìm kiếm các giải
pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc hợp tác giữa 2 bên. Trong đó tập trung vào
các nội dung chính như việc cung ứng nhiên liệu bay từ các nhà máy lọc dầu của
PVN cho VNA và các đơn vị; các giải pháp tháo gỡ khó khăn về tài chính, dòng
tiền cũng như việc tăng cường, tạo điều kiện sử dụng dịch vụ lẫn nhau giữa PVN
và VNA.
VNA cam kết VNA cùng các đơn vị thành viên sẽ ưu tiên sử dụng các dịch
vụ của PVN, đặc biệt ưu tiên sử dụng xăng dầu trong nước từ 2 nhà máy lọc dầu
Dung Quất và Nghi Sơn đồng thời nghiên cứu việc mở rộng hợp tác giữa VNA và
PVN trong thời gian tới nhằm tận dụng các lợi thế của nhau.
PVN đề nghị VNA và PVN sẽ cùng xem xét, trao đổi cụ thể về vấn đề chia
sẻ tồn kho xăng dầu tại các nhà máy lọc dầu, tập trung tháo gỡ khó khăn trong cơ
chế thanh toán, tài chính trong giai đoạn 2020 và các năm tiếp theo nhằm đảm bảo
hoạt động của 2 doanh nghiệp. Bên cạnh đó, lãnh đạo PVN cũng cam kết sẽ cùng
VNA tìm cách tháo gỡ khó khăn, có các kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền xem
xét, tạo điều kiện để việc hợp tác giữa 2 bên tiếp tục đạt hiệu quả cao, sớm vượt
qua khủng hoảng hiện tại, tạo đà cho việc mở rộng hợp tác, phát triển trong thời
gian tới.
II. CHỈ ĐẠO CỦA TRUNG ƯƠNG, CÁC BỘ, NGÀNH, ĐƠN VỊ
Sáng ngày 7/5 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc
họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Thủ
tướng Chính phủ đã chỉ đạo như sau:
Cả nước ở tình trạng nguy cơ thấp, đây là điều đáng mừng. Tuy vậy, tình
hình dịch bệnh trên thế giới, khu vực châu Á, Đông Nam Á diễn biến phức tạp. Vì
vậy, mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp xác lập tình trạng bình thường mới trong
cuộc sống và các hoạt động kinh tế-xã hội để dần trở lại bình thường. Đẩy mạnh
phục hồi kinh tế, xây dựng đất nước là nhiệm vụ ưu tiên quan trọng, cần tập trung
ở mọi cấp, mọi ngành. Nhưng cũng không được chủ quan, coi thường dịch bệnh
Côvid-19.
Tiếp tục thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch xâm nhập. Nếu có người ở
nước ngoài về, đều phải cách ly tập trung 14 ngày, trừ trường hợp chuyên gia, công
nhân lành nghề, nhà đầu tư thì có phương thức cách ly tại chỗ phù hợp. Tuyệt đối
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không để người nhập cảnh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Sẵn sàng ứng phó khi
có trường hợp dương tính trong cộng đồng. Ban chỉ đạo các cấp duy trì nhóm phản
ứng nhanh, dự báo và thu thập dữ liệu để phát hiện nhanh nhất các trường hợp
dương tính, các trường hợp tiếp xúc gần, kịp thời khoanh vùng, cách ly, dập dịch.
Tiếp tục thực hiện các biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng và
trên phương tiện hành khách công cộng đông người, rửa tay, bảo đảm vệ sinh cá
nhân khi tiếp xúc ở nơi đông người.
Không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang trong lớp học, giữ vệ sinh cá nhân,
thường xuyên rửa tay. Định kỳ mở cửa sổ, cửa chính để thông thoáng khí. Nhà
trường tăng cường các biện pháp lau khử khuẩn bề mặt, vệ sinh phòng, lớp học,
nhà vệ sinh; không bắt buộc thực hiện giãn cách trong lớp học… Ngành giáo dục,
các địa phương có kế hoạch tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT, bảo đảm trung
thực, khách quan.
Cho phép mở các dịch vụ kinh doanh dịch vụ không thiết yếu được mở cửa
trở lại bình thường, trừ vũ trường và karaoke, và phải đảm bảo các điều kiện
phòng, chống dịch bệnh (đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn).
Thủ tướng cũng đồng ý bỏ giới hạn về số chỗ trên các phương tiện giao
thông công cộng (máy bay, xe khách, tàu hỏa, tàu thủy…) nhưng yêu cầu bắt buộc
hành khách đeo khẩu trang.
Thủ tướng đồng ý cho phép tổ chức một số hoạt động thể thao, sự kiện tập
trung đông người…, khuyến cáo đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn.
Ngành y tế tiếp tục kiện toàn năng lực cho các phòng xét nghiệm xác định
Covid-19, đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ xét nghiệm. Tiếp tục
theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh và các kỹ thuật/sinh phẩm chẩn đoán trên thế
giới và tại Việt Nam để điều chỉnh hoạt động xét nghiệm phù hợp với công tác
phòng, chống dịch.
Tiếp tục nghiên cứu phác đồ điều trị, xây dựng các hướng dẫn và tập huấn
cho y tế cơ sở để thực hiện theo dõi, giám sát sức khỏe cho người dân tại cộng
đồng và hướng dẫn xử trí khi có các trường hợp nghi ngờ hoặc dương tính.
Các Bộ, UBND các địa phương nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, giải
pháp đã được Chính phủ giao, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất,
kinh doanh, các gói hỗ trợ tài khóa, tiền tệ, đưa nhanh tiền hỗ trợ an sinh xã hội
theo Nghị quyết 42 đến người bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, chống gian
lận.
Các ngành và các địa phương có liên quan, nhất là Bộ KH&ĐT, Bộ Công
Thương, Bộ NN&PTNT và các địa phương có phương án kêu gọi, xúc tiến đầu tư,
tìm các tập đoàn, các đơn vị trong và ngoài nước đến đầu tư, làm ăn ở địa phương
mình để tạo một không khí thu hút phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
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Về thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới Việt
Nam-Trung Quốc, Thủ tướng đồng ý cho phép mở lại một số cửa khẩu phụ, lối mở
theo đề xuất của tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh. Đối với các cửa khẩu phụ, lối mở
khác, Thủ tướng cho phép UBND các tỉnh biên giới căn cứ tình hình thực tế của
địa phương, cân nhắc cẩn trọng, kỹ lưỡng để chủ động mở lại cửa khẩu phụ, lối mở
trên địa bàn theo nguyên tắc mà Nghị định 112 đã quy định, bảo đảm quy trình
kiểm soát phòng, chống dịch bệnh. Chỉ khôi phục lại các cửa khẩu phụ, lối mở có
lưu lượng hàng hóa lớn, đặc biệt là hàng nông sản, thủy sản, hải sản xuất khẩu của
nước ta và hàng nguyên liệu cấp thiết cho sản xuất trong nước.
Bộ VHTTDL khẩn trương chỉ đạo hướng dẫn các địa phương xây dựng kế
hoạch truyền thông các điểm đến an toàn với những việc làm cụ thể, thiết thực, đẩy
mạnh du lịch nội địa, nhất là mùa hè hiện nay. Chủ động tổ chức thị trường và chuẩn
bị phương án tái khởi động thị trường du lịch quốc tế vào thời điểm thích hợp.
III. KIẾN THỨC, KINH NGHIỆM PHÒNG CHỐNG DỊCH
Trong điều kiện các nước nới lỏng giãn cách xã hội WHO đã khuyến
cáo gì?
Tổ chức y tế thế giới nhắc lại 6 tiêu chí khuyến nghị các nước cần cân nhắc,
bao gồm: giám sát triệt để; cách ly; xét nghiệm và điều trị mọi trường hợp; theo dõi
dịch tễ; thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch tại nơi làm việc và trường học;
người dân hoàn toàn hợp tác trong điều kiện "bình thường mới" sau phong tỏa.
VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY KHỐI

