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Kinh tế thế giới khởi đầu năm 2020 bằng những thông tin tích cực về việc Mỹ và Trung 

Quốc đã chính thức ký kết Thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, góp phần tạo nên sự ổn định trong 

ngắn hạn cho thương mại quốc tế và kinh tế toàn cầu; tuy nhiên lại song hành cùng những diễn 

biến tiêu cực về thiên tai (bão tại Caribe, hạn hán tại châu Phi, lũ lụt ở Đông Phi), cháy rừng tại 

Úc, dịch virus Corona (nCoV) xuất phát từ Trung Quốc. Đặc biệt dịch nCoV đã ảnh hưởng tiêu 

cực tới kinh tế Trung Quốc trong tháng 1 và sẽ là một trong những rủi ro lớn đối với kinh tế 

Trung Quốc và thế giới trong cả năm 2020 bởi các nền kinh tế sẽ cần rất nhiều thời gian để phục 

hồi những thiệt hại mà đại dịch này gây nên. Bên cạnh đó, các tranh chấp thương mại, căng thẳng 

địa chính trị,… vẫn là khó khăn, thách thức đáng kể đối với tăng trưởng kinh tế thế giới. 

          Trong tháng 1/2020, IMF cũng đã công bố báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới 2020 (WEO 

2020), trong đó, tăng trưởng kinh tế thế giới và các nước được dự báo ở mức thận trọng hơn, ước 

tính đạt mức 2,9% trong năm 2019 và dự báo tăng lên mức 3,3% trong năm 2020 (thấp hơn 0,1 

điểm % so với dự báo của IMF hồi tháng 10/2019). Việc giảm dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới 

của IMF phản ánh những diễn biến tiêu cực đối với tăng trưởng kinh tế tại các thị trường mới nổi, 

nổi bật là sự tăng trưởng chậm lại của Ấn Độ và các khó khăn của kinh tế Trung Quốc. Ngoài ra, 

triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới thấp còn có nguyên nhân, tác động của tình trạng gia tăng 

bất ổn xã hội tại các thị trường nói trên và các nền kinh tế đang phát triển. Tuy vậy, nền kinh tế 

các nước và thế giới trong năm 2020 dự báo sẽ có sự phục hồi nhất định với tốc độ tăng trưởng 

cao hơn năm 2019 (như đã nêu trên) nhờ các biện pháp kích thích tăng trưởng đã được các nền 

kinh tế áp dụng từ nửa cuối năm 2019. Những biện pháp này đã và đang tỏ ra có hiệu quả khi kích 

thích tăng trưởng tăng cao hơn 0,5 điểm % so với việc không áp dụng các biện pháp kích thích 

tăng trưởng (theo WEO tháng 1/2020). Ngoài ra, ngày 31/1/2020, Anh đã chính thức rời liên minh 

châu Âu, mặc dù các bên sẽ có thêm 11 tháng để giải quyết các thủ tục tiếp theo. 

          Tuy nhiên, hiện cả thế giới đang phải đối mặt với dịch bệnh nCoV, bắt đầu từ ngày 

8/12/2019 và lây lan nhanh từ đầu năm 2020 và cũng là dịp nghỉ Tết cổ truyền của người dân 

Trung Quốc (TQ) và một số quốc gia châu Á đã gây ra những tác động kinh tế tiêu cực, nhất là 

trong 5 lĩnh vực chính: (i) gánh nặng chi phí y tế, (ii) giảm sức mua (tiêu dùng) của người dân, 

(iii) chuỗi sản xuất bị gián đoạn, (iv) thương mại bị ảnh hưởng tiêu cực, và (v) du lịch giảm sút. 

          Về đánh giá tác động của dịch nCoV đối với kinh tế thế giới, theo các chuyên gia kinh tế 

(như: Bảo hiểm Coface, BNP Paribas Cadif, International SOS), dự báo dịch bệnh có thể khiến 

GDP toàn cầu giảm khoảng 0,7 điểm %/năm nếu không được kiểm soát tốt (do TQ là nền kinh tế 

lớn thứ 2 thế giới (sau Mỹ), chiếm tỷ trọng gần 17% GDP toàn cầu và đóng góp khoảng 33% tổng 

mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu). Đối với kinh tế TQ, một số báo cáo đánh giá dịch bệnh nCoV 

sẽ làm kinh tế Trung Quốc thiệt hại hàng trăm tỷ USD, khiến tăng trưởng kinh tế nước này giảm 

từ 1 - 1,5 điểm % năm 2020 (trong khi Chính phủ TQ, ngày 31/1, dự báo dịch nCoV sẽ làm kinh 

tế TQ giảm 0,3 điểm %, xuống mức tăng trưởng 5,8% năm 2020 và khiến tăng trưởng kinh tế thế 

giới giảm khoảng 0,1 điểm % năm 2020). 

I. KINH TẾ THẾ GIỚI 
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II. KINH TẾ VIỆT NAM 

Kinh tế Việt Nam trong tháng đầu năm 2020 duy trì đà tăng trưởng tích cực với các điểm sáng: Hoạt 

động b́án lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng trưởng khá; Thu hút vốn đầu tư tiếp tục tăng mạnh; Thu chi NSNN ổn 

định; khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịp Tết Nguyên đán và sự suy 

yếu của kinh tế toàn cầu, kinh tế trong nước gặp phải nhiều rủi ro, thách thức:  lạm phát tăng cao; sản xuất 

công nghiệp và xuất nhập khẩu giảm so với cùng kỳ. Ở bên ngoài, hai thách thức lớn nhất là dịch bệnh 

nCoV và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, đe dọa đà tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.  

1. Bảy điểm sáng  

Kinh tế Việt Nam trong tháng 1/2020 có 7 điểm sáng đáng chú ý, cụ thể như sau: 

(1) Hoạt động b́án lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng trưởng khá 

Biểu 1: Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch 

vụ tiêu dùng 1/2017-1/2020 (% yoy) 

 

Nguồn: TCTK. 
 

Hoạt động bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng trưởng khá 

tháng 1/2020 ước đạt 448,1 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% và 

tăng 7,2% nếu loại trừ yếu tố giá so với cùng kỳ năm 2019 

nhờ cầu tiêu dùng phục vụ tết Nguyên đán. Trong đó, 

doanh thu bán lẻ đạt 346,2 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so 

với cùng kỳ năm trước; trong đó, lương thực, thực phẩm 

tăng 7,2%; may mặc tăng 8,2%, phương tiện đi lại tăng 

6,7%, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 6,8% so với 

cùng kỳ năm trước. 

(2) Thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh nhờ dự án lớn được phê duyệt 

           Vốn FDI đăng ký tháng 1/2020 đạt 5,33 tỷ USD, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2019. Mức tăng 

mạnh này chủ yếu do dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng Bạc Liêu được cấp giấy chứng nhận đầu tư 

với tổng vốn đăng ký 4 tỷ USD.  

           Xét theo đối tác, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất (4,1 tỷ USD, chiếm 78,1% tổng vốn đăng ký), tiếp 

đó là Hàn Quốc (264 triệu USD, chiếm 4,96% tổng vốn đăng ký), Hồng Kông (212 triệu USD, chiếm 

3,98%),  TQ xếp thứ 4 với 160 triệu USD . Với dự án Nhà máy điện khí Bạc Liêu; lĩnh vực sản xuất, phân 

phối điện, khí, nước, điều hòa dẫn đầu thu hút vốn FDI với 4,04 tỷ USD, chiếm 75,8% tổng vốn đầu tư; lĩnh 

vực Công nghiệp chế biến, chế tạo đứng thứ hai với 0,86 tỷ USD, chiếm 16% tổng vốn đầu tư; lĩnh vực hoạt 

động chuyên môn, khoa học công nghệ đứng thứ 3 với 0,12 tỷ USD, chiếm 2,2% tổng vốn đầu tư.  

(3) Thu chi NSNN ổn định, tập trung các giải pháp đồng bộ thúc đẩy giải ngân vốn đầu 

tư công ngay từ đầu năm 2020 

         Thu NSNN tính đến ngày 15/1/2020 đạt 2,6% dự toán năm, trong đó một số khoản thu nội địa và thu 

thuế đạt mức thấp do mới bước vào tháng đầu tiên của năm và chưa đến kỳ hạn kê khai nộp thuế. Chi NSNN 

tính đến ngày 15/1/2020 đạt 2,8% dự toán năm đáp ứng các nhiệm vụ đầu tư phát triển, chi trả nợ. Mặc dù đã 

có nhiều nỗ lực, giải ngân vốn đầu tư công vẫn là một trong những điểm yếu, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát 

triển chỉ đạt 78,6% kế hoạch năm (thời gian giải ngân năm 2019 kết thúc vào ngày 31/1/2020); giải ngân vốn 

TPCP chỉ đạt 35,5% kế hoạch, đặc biệt là sự chậm trễ của một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, quy 

mô lớn. Chính vì vậy, cùng với việc triển khai Luật đầu tư công sửa đổi có hiệu lực từ 1/1/2020, 4 nhóm giải 

pháp về “thể chế; chỉ đạo, điều hành; thanh tra, giám sát; chế tài” sẽ tiếp tục được triển khai đồng bộ ngay từ 

đầu năm 2020 để tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện vốn đầu tư công trong giai đoạn 2020-2021.  
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(4) Khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh 

       Khách quốc tế trong tháng 1/2020 ước đạt gần 2 triệu lượt khách, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm trước, 

mức cao nhất từ trước đến nay do nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng và thăm thân nhân của khách quốc tế và Việt 

kiều tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán 2020. Theo thị trường, khách quốc tế tăng chủ yếu tăng từ Trung 

Quốc (+72,6%), Hàn Quốc (+20,4%), Mỹ (+19,7%).  Tuy nhiên, ngành du lịch của Việt Nam đang đứng 

trước thách thức lớn từ dịch bệnh nCoV; khiến cho lượng khách du lịch quốc tế, đặc biệt là khách từ Trung 

Quốc (chiếm 40% tổng khách quốc tế của Việt Nam năm 2019 và khoảng 33% khách quốc tế đến Việt Nam 

trong tháng 1/2020) có thể giảm xuống trong thời gian tới.  

(5) Tỷ giá và lãi suất ổn định 

Biểu 2: Tỷ giá USD/VND tháng 1/2020 

 

Nguồn: Bloomberg. 

Nhờ kết quả kinh tế vĩ mô tích cực, cung cầu ngoại tệ ổn 

định, tỷ giá giao dịch chỉ giao động trong khoảng 23.177-

23.170 VND/USD. Từ nửa cuối tháng 1, tỷ giá giao dịch 

có xu hướng giảm nhẹ. Tỷ giá trung tâm tăng 0,1% so với 

cuối năm 2019, từ ngay trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. 

(6)  Hoạt động hệ thống ngân hàng dịp Tết Nguyên đán diễn ra thông suốt, thanh khoản 

được đảm bảo 

        Nhu cầu rút tiền mặt những ngày giáp Tết Nguyên đán là rất lớn. Theo thống kê của 4 NHTM lớn 
(Vietcombank, BIDV, Agribank, Vietinbank), số lượng giao dịch rút tiền mặt qua ATM những ngày cao 
điểm (dịp cận Tết) gấp từ 2-3 lần so với ngày thường. Tuy nhiên, hoạt động thanh toán và rút tiền mặt qua 
ATM ở các ngân hàng diễn ra thông suốt. Đặc biệt, kết thúc ngày làm việc cuối cùng trước khi nghỉ lễ, 
NHNN không phải hỗ trợ thanh khoản dịp Tết. Đây là hiện tượng chưa từng có trong lịch sử hệ thống ngân 
hàng khi vào mùa cao điểm rút tiền và chi trả. Thậm chí, liên tiếp 3 ngày (20-22/1/2020), NHNN còn hút bớt 
tiền về qua hoạt động đấu thầu tín phiếu trên thị trường mở (OMO), rút bớt khỏi thị trường gần 15 nghìn tỷ 
đồng. Có thể nói, sự chủ động thanh khoản, tự cân đối nguồn vốn tốt của hệ thống ngân hàng sẽ là cơ sở 
thuận lợi để NHNN tiếp tục bình ổn lãi suất huy động và cho vay trên thị trường, ít nhất là trong quý 1/2020. 

(7)  Chính phủ ưu tiên hoàn thiện thể chế tạo nền tảng tăng trưởng bền vững  

         Ngay từ ngày đầu năm, Chính Phủ đã ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 
thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Nghị quyết số 
02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 
cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. Thực hiện nhiệm vụ được giao các Bộ, ngành đã nhanh chóng 
ban hành các  Chỉ thị/Chương trình hành động thực hiện NQ 01 và 02 nêu trên (NHNN ban hành Chỉ thị số 
01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2020,  Bộ Tài 
chính ban hành Quyết định số 16/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện 
Nghị quyết số 01/NQ-CP, Bộ KH&ĐT tổ chức  Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP và số 
02/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ. Đồng thời, Ban bí thư, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều Chỉ thị 
từ ngày 28/1/2020 đến nay nhằm chủ động ứng phó dịch bệnh nCoV. Những điều hành chính sách chủ động, 
quyết liệt của Chính phủ trong tháng đầu năm 2020 đã thể hiện rõ phương châm “Kỷ cương, liêm chính, 

hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”.  
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2. Bốn khó khăn, thách thức 

       Bên cạnh các điểm sáng, kinh tế Việt Nam vẫn phải đối mặt với 4 khó khăn, thách thức như sau: 

(1)  Sản xuất công nghiệp giảm so với cùng kỳ (chủ yếu do nghỉ Tết) 

      Chỉ số SXCN (IIP) tháng 1/2020 giảm 11,8% so với tháng trước và giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 

2019, trong đó, các ngành cấp 2 quan trọng giảm so với cùng kỳ năm trước như khai khoáng (giảm 12,9%, 

trong đó khai thác dầu thô giảm 10,7%, khai thác than giảm 18,4%), sản xuất công nghiệp chế biến-chế tạo 

(giảm 4,8%), sản xuất và phân phối điện (giảm 3,5%) và một số ngành cấp 2 giảm mạnh so với cùng kỳ năm 

2018 như sản xuất chế biến gỗ (giảm 10,4%), sản xuất thiết bị điện (giảm 11,1%), sản xuất trang phục (giảm 

13,3%), khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm (15,1%).  

(2)  Áp lực lạm phát tăng  

Biểu 3: Diễn biến chỉ số CPI tháng 

1/2015-1/2020 (%) 

 

Nguồn: TCTK. 

          Chỉ số CPI tháng 1/2020 tăng 6,43% so với cùng kỳ, 

là tháng tăng thứ 7 liên tiếp kể từ tháng 7/2019; tăng 1,23% 

so với tháng trước, mức tăng theo tháng cao nhất trong vòng 

7 năm, chủ yếu do tác động cộng hưởng của: (i) yếu tố mùa 

vụ (nhu cầu gia tăng dịp Tết Nguyên đán), (ii) ảnh hưởng 

của dịch bệnh (nhất là dịch tả lợn Châu Phi) khiến nhóm 

hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 2,29% (riêng giá thịt lợn 

tháng 1/2020 tăng khoảng 8,3% so với tháng 12/2019); (iii) 

nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 1,47% (nhu cầu sửa, tân 

trang nhà dịp Tết tăng); (iv) giao thông tăng 0,69% (nhu cầu 

đi lại tăng)…v.v..  

           Trong bối cảnh sức ép giá hàng hóa  tăng còn lớn (giá 

thịt lợn chưa có dấu hiệu giảm nhiều), lương cơ bản tăng, kế 

hoạch điều chỉnh giá dịch vụ y tế, giáo dục..., giá cả hàng 

hóa thế giới biến động khó lường (nhất là giá vàng và giá 

dầu), dẫn đến áp lực lạm phát tăng cao, nhất là khi so với 

nền giá cả, lạm phát năm 2019 ở mức thấp. Nếu Chính phủ 

không chỉ đạo sát sao, quyết liệt, chủ động và linh hoạt; thì 

mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4% trong năm 2020 sẽ rất 

khó khăn.  

(3) Nhập siêu nhẹ song các nhóm hàng nhập khẩu không tăng đột biến   

Biểu 4: XNK, CCTM tháng 1 qua các 

năm 2016-2020 (tỷ USD) 

 

Nguồn: TCTK 

 

Xuất khẩu (XK) tháng 1/2020 ước đạt 19 tỷ USD, 

giảm 14,3% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó, khu vực 

kinh tế trong nước giảm nhẹ hơn khu vực FDI. Nhập khẩu 

(NK) tháng 1/2020 ước đạt 19,1 tỷ USD, giảm 11,3% so với 

cùng kỳ năm 2019 (chủ yếu do nghỉ Tết). Cán cân thương 

mại hàng hóa tháng 1/2020 nhập siêu 100 triệu USD, tuy 

nhiên, không có hiện tượng tăng đột biến của các nhóm hàng 

nhập khẩu phục vụ sản xuất và tiêu dùng. Đáng chú ý các 

nhóm hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán 

đều giảm so với cùng kỳ năm 2019 do nguồn cung trong 

nước khá dồi dào và tâm lý ưa chuộng hàng Việt Nam ngày 

càng phổ biến.  

Về thị trường, để giảm dần sự tập trung vào một số 

đối tác như Mỹ, TQ, EU; các DN XK Việt Nam đã và đang 

nỗ lực đa dạng hóa thị trường, thúc đẩy xuất khẩu qua 

thương mại điện tử, đặc biệt đối với các sản phẩm có lợi thế 

cạnh tranh như sản phẩm thủ công, nguồn gốc thiên nhiên 

(mây tre, cói, thảm, gỗ, gốm sứ); dệt may; giày dép...v.v.  
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(4) Dịch bệnh Corona tác động mạnh đến tâm lý thị trường 

Biểu 5: Chỉ số VN-Index tháng 1/2020 

(điểm) 

  

Nguồn: Bloomberg. 

          Những ngày đầu năm 2020, chỉ số VN-Index dần hồi 

phục, bật tăng lên mức 991 điểm vào ngày giao dịch cuối 

cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên, 2 phiên mở 

cửa đầu tiên sau Tết, VNIndex sụt giảm mạnh. Chỉ số VN-

index giảm mạnh 31 điểm và 22,96 điểm, kết thúc phiên 

ngày 31/1 còn 936,26 điểm, thấp hơn so với đầu năm, chủ 

yếu do lo ngại của nhà đầu tư về ảnh hưởng của dịch 

Corona. Nhiều cổ phiếu chịu áp lực bán mạnh, giảm sàn. 

Trong 2 phiên sau Tết, giao dịch khối ngoại diễn ra không 

thực sự tích cực khi liên tiếp bán ròng (phiên 30/01 bán ròng 

183 tỷ đồng và phiên 31/1 bán ròng 17 tỷ đồng). Tuy nhiên, 

lũy kế cả tháng 1/2020, khối ngoại mua ròng 1.960 tỷ đồng 

trên toàn thị trường. 

III. TIÊU ĐIỂM THÁNG 1: DỊCH BỆNH CORONA  

 

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng Corona mới (dịch Viêm phổi nCoV) đã và đang trở 

thành Đại dịch tại Trung Quốc đang lây lan tới 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 17.387 người bị 

nhiễm và 362 người tử vong (theo công bố của Tổ chức Y tế Thế giới - WHO, hết ngày 2/2/2020). Ngày 

31/1/2020, WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về sức khỏe cộng đồng (PHEIC) đối với sự lây lan 

của nCoV, gây sức ép lớn đối với ngành y tế và nền kinh tế của Trung Quốc và thế giới, cũng như đòi hỏi 

đánh tác động kinh tế - xã hội của Dịch bệnh này. Ngày 29/1/2020, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ 

(Fed) Jerome Powell cho rằng dịch bệnh nCoV là một mối đe dọa mới, giữa lúc triển vọng kinh tế toàn cầu 

đang khởi sắc trong những tháng gần đây. Trong khi đó, Moody’s ngày 31/1 cho rằng nCoV có thể là sự 

kiện "thiên nga đen" tồi tệ hơn cả khủng hoảng tài chính 2008 và có khả năng tác động nghiêm trọng với 

kinh tế toàn cầu.  

Việt Nam là một quốc gia láng giềng với Trung Quốc, chung đường biên giới cả trên bộ và trên 

biển, có sự giao thương kinh tế, du lịch và đi lại lớn; đồng thời, miền Bắc Việt Nam cũng có những điều 

kiện khí hậu, thời tiết tương đồng với nhiều địa phương của Trung Quốc. Do vậy, Việt Nam được các tổ 

chức y tế nước ngoài và các cơ quan chức năng trong nước đánh giá là có nguy cơ lây nhiễm dịch virus 

nCoV. Đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh nCoV, Đảng và Chính phủ đã sớm có những 

biện pháp khẩn trương, chủ động, quyết liệt và kịp thời; được WHO và người dân đánh giá cao. 

Cụ thể, Chính phủ, các Bộ, Ngành Việt Nam đã và đang chỉ đạo quyết liệt các biện phòng–chống 

dịch nCoV. Từ đầu tháng 1/2020, đã có nhiều cuộc họp của Chính phủ, Bộ, ngành. Ngày 28/1/2020, Thủ 

tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, đồng thời thanh lập Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

bệnh nCoV do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Trưởng Ban. Chỉ thị nêu rõ trách nhiệm của 10 Bộ, ngành 

và của toàn bộ chính quyền địa phương, Sở, Ban, ngành trong ứng phó với các tình huống phòng-chống 

dịch, hạn chết thấp nhất tử vong,… Ngày 29/01/2020, Ban Bí thư cũng có công văn số 79-CV/TW gửi các 

tỉnh ủy, thành ủy; các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các đảng ủy 

đơn vị sự nghiệp Trung ương về việc phòng, chống dịch bệnh viêm phổi do virus Corona gây ra; trong đó 

nêu rõ “phòng, chống dịch nCoV là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách”. Các đội phản ứng nhanh cũng đã được 

thành lập các các bệnh viện chuyên khoa. Ngày 1/2/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 

173/QĐ-TTg về việc công bố dịch bệnh này, trong đó yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở y tế, tổ chức, cá nhân liên 

quan triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng chống dịch do Ban Bí thư, Thủ tướng,  Bộ Y tế và 

các quy định của pháp luật có liên quan. Điều này cho thấy Việt Nam đang chủ động, quyết liệt phòng, 

chống dịch bệnh; có quan điểm hết sức rõ ràng có thể chấp nhận thiệt hại về kinh tế để đảm sức khỏe và 

tính mạng của người dân. 
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Đến 12h ngày 3/2/2020, Bộ Y tế Việt Nam công bố đã có 8 ca dương tính với virus Corona 

(trong đó có 2 người quốc tịch Trung Quốc) và chưa có ca tử vong; 8 ca này được điều trị tích cực, ổn 

định. Hiện, ngành Y tế đang áp dụng các biện pháp ứng phó với dịch nCoV với các kịch bản khác nhau 

(trong đó, kịch bản xấu nhất là Việt Nam có tới hàng nghìn người nhiễm bệnh). 

Về các tác động của dịch nCoV đối với kinh tế - xã hội Việt Nam: hiện nay, tuy Việt Nam đã có 

người nhiễm virus nCoV, song tình hình an ninh - trật tự xã hội được đảm bảo, người dân bình tĩnh và thực 

hiện theo các hướng dẫn cũng như thông tin của cơ quan y tế và các đơn vị chức năng, nên về cơ bản, tình 

hình dịch bệnh trong tầm kiểm soát.  

Dịch bệnh nCoV có sức lây lan mạnh và chưa có vaccine phòng chống cũng như chưa có thuốc điều 

trị đặc hiệu, trong điều kiện thời tiết đang bất lợi cho công tác ngăn chặn sự sinh trưởng và phát tán của 

virus nCoV, điều này đòi hỏi sự theo dõi sát sao của các tổ chức y tế, các cơ quan chức năng. Dịch bệnh 

đang có những tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội của Trung Quốc và thế giới, trong đó có Việt Nam. 

Mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh này như thế nào còn phụ thuộc nhiều vào khả năng kiểm soát dịch bệnh 

của Trung Quốc và các nước có rủi ro lây lan. 

Bên cạnh những tác động đến xã hội như gây xáo trộn cuộc sống, học sinh – sinh viên nghỉ học, tạm 

dừng hoặc thu hẹp các hoạt động lễ, hội, tụ tập đông người; tác động của dịch bệnh nCoV đối với nền kinh 

tế Việt Nam chủ yếu tập trung vào 5 lĩnh vực: (i) du lịch; (ii) giao thông vận tải; (iii) thương mại; (iv) đầu 

tư; và (v) chi phí y tế trong phòng-chống dịch. 

Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến tình hình và sẽ có báo cáo 

đánh giá chi tiết về tác động của dịch bệnh nCoV đối với kinh tế - xã hội Việt Nam trong thời gian tới.  

 

 

 

 

 

 

 

 


