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Tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19  

(Tính đến 6 giờ 30 ngày 14/5/2020)  

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH  

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

4.422.147 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 297.552 trường hợp tử vong. 

Bệnh đã lan ra 213 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 252 người đã khỏi bệnh; ngày thứ 28 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 4.422.147 +84.710 297.552 +5.101 

Mỹ 1.427.739 +19.103 85.041 +1.616 

Tây Ban Nha 271.095 +1.575 27.104 +184 

 Ý 222.104 +888 31.106 +195 

Pháp 178.060  27.074 +83 

Anh 229.705 +3.242 33.186 +494 

Braxin 188.974 +11.372 13.149 +745 

Trung Quốc 82.926 +7 4.633  

Việt Nam 288    

2. Tin tức: 

* Tin trong nước: Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt 

Nam bày tỏ ấn tượng trước các biện pháp nắm bắt thông tin nhanh, chia sẻ minh 

bạch, kịp thời, áp dụng công nghệ thông tin nhanh nhạy, hiệu quả… của Việt Nam. 

Trưởng đại diện Tổ chức y tế thế giới và nhiều chuyên gia quốc tế cảm ơn và đánh 

giá cao sự chủ động phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin đầy đủ của Việt Nam về 

mọi hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trung tâm Điều phối quốc gia 

về ghép bộ phận cơ thể người thông tin đã có 02 người gọi điện đăng ký hiến phổi 

cho bệnh nhân 91. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1955/QĐ-UBND về việc 

thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên 

địa bàn. UBND, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang các cơ 

quan chức năng từ tỉnh đến cơ sở khẩn trương rà soát các khách sạn, nhà trọ, các 

nơi đăng ký tạm trú để tìm thông tin về anh Trần Văn Nam 28 tuổi, CMND số 
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352456514, ngày cấp 17/3/2008, nơi cấp Công an tỉnh An Giang; hộ khẩu thường 

trú tại ấp Kiến Bình 1, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, địa chỉ tạm trú 

tại ấp Bình Linh, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp trốn khỏi khu 

cách ly tập trung. 17h ngày 10/5/2020, anh Trần Văn Nam đi từ Campuchia bằng 

xuồng gỗ qua xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang thì bị Bộ đội Biên 

phòng Cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tạm giữ, giao Trạm 

Y tế Long Bình chuyển về khu cách ly tập trung tại Trường THPT Lương Thế 

Vinh, huyện An Phú tiếp nhận, đưa vào phòng cách ly số 11. Thời điểm này, anh 

Nam chưa được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, vào rạng sáng 

11/5/2020, cơ quan chức năng huyện An Phú xác định anh Nam đã trốn khỏi khu 

cách ly. Thanh Hóa ngày 13/5/2020 UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 

14/CĐ-UBND về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó 

khăn do đại dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh, theo đó, Công điện chỉ đạo xử lý 

nghiêm trường hợp vận động dân không nhận tiền hỗ trợ do trong hai ngày qua 

xuất hiện thông tin ép dân ký đơn đã được làm sẵn không nhận tiền hỗ trợ do dịch 

Covid -19. 

* Tin quốc tế:  

Israel một công ty công nghệ sinh học Bonus Biogroup đã báo cáo thử 

nghiệm thành công thuốc để điều trị bệnh nhân Covid-19 có tên MesenCure. Công 

ty đã tiến hành các thử nghiệm tiền lâm sàng trên động vật, cho thấy phổi của 

chúng đã hoàn toàn khỏe mạnh sau khi được điều trị bằng thuốc này. Công ty hiện 

đang chờ Chính phủ Israel chấp thuận để tiến hành thử nghiệm trên bệnh nhân mắc 

Covid-19. Loại thuốc mới này bao gồm thành phần từ các tế bào gốc lấy từ mô mỡ 

của người hiến tặng khỏe mạnh. Những tế bào này sẽ được truyền trực tiếp vào 

máu của bệnh nhân mắc Covid -19, qua đó sẽ giúp giảm viêm nhiễm và phục hồi 

các mô phổi. Loại thuốc này có thể làm giảm 47% chất lỏng tích tụ trong phổi của 

động vật. Ấn Độ, Thủ tướng Ấn Độ đã công bố gói kích thích trị giá 20 nghìn tỷ 

Rupi (khoảng 275 tỷ USD) để hỗ trợ nền kinh tế chống lại tác động của dịch 

Covid-19 và tình trạng phong tỏa toàn quốc kéo dài 50 ngày qua. Gói kinh tế tương 

đương 10% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nhằm hướng tới phong trào tự lực của 

Ấn Độ thông qua việc nhấn mạnh vào đất đai, lao động và các yếu tố quan trọng 

khác. Gói kích thích này sẽ được dành cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ, 

nông dân, người lao động và tầng lớp trung lưu. Thụy Điển sẽ điều chỉnh lại chiến 

lược đối phó với Covid-19 tập trung hơn vào người cao tuổi trong bối cảnh tỷ lệ tử 

vong tại các viện dưỡng lão đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Theo các nhà nghiên 

cứu Italia, virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại ở mắt người lâu hơn so với ở mũi, ít 

nhất là 20 ngày. Nghiên cứu chất lỏng trong mắt của người này có chứa virus 

SARS-CoV-2 và vì thế đây có thể là nguồn nhiễm bệnh tiềm tàng. Các nhà nghiên 

cứu cho rằng, virus SARS-CoV-2 vẫn được phát hiện trong mắt của bệnh nhân đó 

ít nhất trong vòng 20 ngày và nó lại xuất hiện trở lại sau 7 ngày. Họ kết luận rằng, 

virus SARS-CoV-2 có thể sống ở mắt người lâu hơn so với ở hốc mũi. 
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3. Các doanh nghiệp trong Khối vừa đẩy mạnh phục hồi kinh tế vừa phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và các đơn vị thành viên đã tập 

trung xây dựng và triển khai gói giải pháp ứng phó với “khủng hoảng kép” tổng 

thể cho Tập đoàn và cụ thể cho 5 lĩnh vực hoạt động chính. Bên cạnh đó, tiếp tục 

có những báo cáo, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền nhằm gỡ khó cho các hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn để duy trì hoạt động trong điều kiện vô 

cùng khó khăn hiện nay. 

Bằng những nỗ lực, cố gắng triển khai các giải pháp ứng phó "khủng hoảng 

kép" một cách đồng bộ, kịp thời, hiệu quả, 4 tháng đầu năm 2020, tất cả các đơn vị 

trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất, sản lượng sản xuất cơ bản hoàn 

thành vừa vượt mức đề ra. Cụ thể, tổng sản lượng khai thác quy dầu 4 tháng đạt 

7,2 triệu tấn, vượt 7,7% kế hoạch 4 tháng. Sản xuất điện đạt 7,03 tỷ kWh. Sản xuất 

đạm đạt 601,6 nghìn tấn, vượt 7,8% kế hoạch 4 tháng. Sản xuất xăng dầu ước đạt 

4,53 triệu tấn, vượt 2,2% kế hoạch 4 tháng. 

Tình hình tiêu thụ xăng dầu tháng 4/2020 bắt đầu khởi sắc, sản lượng tiêu 

thụ xăng dầu Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Chi nhánh Phân 

phối sản phẩm lọc hóa dầu Nghi Sơn đều tăng 3,6 – 17,6% so với tháng trước. 

Việc này khiến cho tình trạng tồn kho các sản phẩm tháng 4 có xu hướng giảm so 

với tháng 3, tuy nhiên vẫn còn tương đối cao.  

Bên cạnh đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, PVN và các đơn vị đã tập 

trung, chủ động ứng phó với đại dịch Covid-19. Công tác an toàn, an ninh, công 

tác phòng chống đại dịch Covid-19 tại các đơn vị, công trường, nhà máy được các 

nhà thầu dầu khí, đơn vị thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. 

Tình hình kinh tế vĩ mô vẫn còn nhiều biến động, những yếu tố liên quan 

đến động lực tăng trưởng vẫn còn nhiều thách thức. Mặc dù các đơn vị đang từng 

bước ổn định sản xuất kinh doanh và xu hướng thị trường được dự báo đến tháng 6 

và hết quý II sẽ có diễn biến tích cực hơn nhưng với các khu vực như khai thác và 

hóa dầu vẫn nhận thấy rõ những khó khăn, vì vậy cần phải có những đánh giá thị 

trường thận trọng hơn. 

Về giải pháp đối với các đơn vị thành viên của Tập đoàn trong thời gian tới, 

theo như dự báo, giá dầu trong thời gian tới chắc chắn sẽ không phục hồi nhanh, 

nếu phục hồi cũng không thể cao, vì vậy các đơn vị cần phải xây dựng phương án 

kinh doanh phù hợp để chung sống lâu dài với giá dầu ở mức 30 USD/thùng, đây 

cũng là phương án để căn cứ cân đối các nguồn lực khác. Các đơn vị phải tiếp tục 

tiết giảm chi phí theo giải pháp đồng biến giá dầu giữa khâu đầu và các chuỗi giá 

trị cho đến hết khối dịch vụ.  

Trong tháng 5 và các tháng còn lại của Quý II, các đơn vị phải thay đổi cách 

quản trị để phù hợp hơn với các biến động vì tình hình đã nghiêm trọng hơn dự 
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báo. Mặt khác, qua đánh giá đã có những cơ hội để phục hồi tăng trưởng, cần 

chuẩn bị tốt các điều kiện để năm bắt nhanh nhất cơ hội. 

Đến nay, mặc dù tình hình dịch bệnh trong nước đã phần nào được kiểm soát 

nhưng với các đối tác nước ngoài của PVN vẫn còn rất nhiều nguy cơ, do đó các 

đơn vị cần phải có ý thức trong việc phòng chống dịch, nhằm giảm thiểu thấp nhất 

những tác động của dịch bệnh đến hoạt động của các dự án. 

II. KIẾN THỨC, KINH NGHIỆM PHÒNG CHỐNG DỊCH  

Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam nói gì về ca tử vong do xơ gan giai 

đoạn cuối ở Hà Nam? 

Cách đây vài ngày WHO cùng Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch 

bệnh Hoa Kỳ (CDC) cùng các chuyên gia đã tham gia cuộc họp kỹ thuật tại Trung 

tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở Cục 

Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) nhằm thảo luận về cập nhật hướng dẫn quản lý 

COVID-19, chiến lược xét nghiệm và trường hợp tử vong của bệnh nhân 251. 

Chiều ngày 12/5, liên quan đến ca bệnh số 251 đã điều trị khỏi COVID-19 tử 

vong sau đó do bệnh xơ gan giai đoạn cuối, TS Kidong Park – Trưởng đại diện Tổ 

chức y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam cho biết: 

“Tại cuộc họp, chúng tôi đã cùng tiến hành rà soát toàn bộ quá trình nhập 

viện, điều trị của bệnh nhân 251. Xem xét rất kỹ trình tự thời gian, các xét nghiệm 

được thực hiện của bệnh nhân này, sau những lần liên tiếp âm tính, ra viện, rồi 

biểu hiện lâm sàng... Các chi tiết đưa ra hoàn toàn logic, không có lý do nào để cho 

rằng không chính xác. Sự tin tưởng này là kết quả quá trình hợp tác, làm việc lâu 

dài của WHO, các chuyên gia quốc tế với ngành y tế, các phòng thí nghiệm, cơ sở 

nghiên cứu dự phòng, dịch tễ tại Việt Nam...”./. 

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY KHỐI 
 

 

 

 

 

 

 

 


