
Triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước tự tin chiến thắng  

đại dịch Covid –19” 

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới SARS-CoV-2 

(COVID-19) bắt đầu bùng phát từ tháng 12 năm 2019 tại Thành phố Vũ Hán (tỉnh 

Hồ Bắc, Trung Quốc). Ngày 23 tháng 01 năm 2020, Việt Nam phát hiện ca nhiễm 

COVID-19 đầu tiên. Trước tình hình đó, ngày 30 tháng 01 năm 2020, Thủ tướng 

Chính phủ ra Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh: Đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc 

gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona 

gây ra đã chỉ đạo tổ chức Diễn tập phòng, chống dịch bệnh COVID-19 toàn quân, 

ngày 04 tháng 3 năm 2020.  

 

 

 

 



  

{ Lễ ra mắt ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân mang tên NCOVI hỗ trợ công tác phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 trên cả nước, ngày 09 tháng 3 năm 2020. } 

  

{ Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ dự Hội nghị trực tuyến đặc biệt với các nhà 

lãnh đạo Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) nhằm thúc đẩy phối 

hợp toàn cầu ứng phó với dịch bệnh COVID - 19, ngày 26 tháng 3 năm 2020. } 



  

{ Ngày 29 tháng 3 năm 2020, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp 

và thị sát qua hệ thống trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại 5 thành phố trực 

thuộc trung ương trước cao điểm 15 ngày tới được coi là “giờ vàng” quyết định sự thành công hay 

thất bại trong chống dịch. } 

  

{ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh giám sát y tế người dân nhập cảnh từ Campuchia vào Việt 

Nam. } 



  

{ Bệnh viện K, Thành phố Hà Nội thường xuyên vệ sinh, phun khử khuẩn các khu vực chờ khám, 

phòng khám… để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. } 

  

{ Tất cả cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện K đều được trang bị khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay. 

Với những cán bộ thực hiện công tác sàng lọc ban đầu được trang bị thêm kính, mũ để hạn chế 

thấp nhất việc lây nhiễm bệnh. } 



  

{ Nhân viên y tế lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm nhanh sàng lọc COVID-19 ở Hà Nội. } 

  

{ Máy rửa tay sát khuẩn tự động do nhóm sinh viên Đại học Bách khoa Đà Nẵng sáng chế được 

đặt ở Bệnh viện Đà Nẵng giúp đảm bảo an toàn, tiết kiệm thời gian cho người dân đến khám, chữa 

bệnh. } 



  

{ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức đo thân nhiệt cho cán bộ, công nhân viên và khách 

ra vào tòa nhà trụ sở để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngay từ khi Việt Nam công bố dịch. 

} 

  



{ Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước ghi nhận trường hợp lây nhiễm 

COVID-19 tại cộng đồng. Ngày 13 tháng 2 năm 2020, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh 

Phúc bị cách ly nhằm khoanh vùng, kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. 

Ảnh: Chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn xã Sơn Lôi (Bình Xuyên). } 

  

{ 22 giờ ngày 06 tháng 3 năm 2020, Thành phố Hà Nội họp khẩn, quyết định phong tỏa khu phố 

Trúc Bạch, quận Ba Đình, nơi bệnh nhân thứ 17 của Việt Nam nhiễm COVID-19 tạm trú 

Ảnh: Lực lượng bộ đội hóa học phun hóa chất tiêu tẩy khu vực phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, nơi 

có nhà của bệnh nhân bị nhiễm virus Corona. } 



  

{ Bệnh viện Bạch Mai tiến hành lấy mẫu xét nghiệm gần 5.000 nhân viên y tế, bệnh nhân và người 

chăm sóc bệnh nhân sau khi phát hiện có 3 bệnh nhân COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Bạch 

Mai gồm 2 nữ điều dưỡng và 1 bệnh nhân. 

Ảnh: Lấy mẫu xét nghiệm nCoV cho y, bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai. } 

  

{ Ngày 05 tháng 3 năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố kết quả nghiên cứu chế tạo bộ 

sinh phẩm (bộ Kit) real-time RT-PCR phát hiện virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) cho kết 



quả chính xác 100% sau hơn một giờ do Học viện Quân y và Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á 

phối hợp nghiên cứu, sản xuất. } 

  

{ Bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng và vợ chỉ có thể gặp, nói chuyện từ khoảng cách xa sau hàng rào cách 

ly tại Bệnh viện Dã chiến số 2 tỉnh Quảng Ninh để phòng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-

19. } 



  

{ Bệnh nhân thứ 57 người Anh được chữa khỏi bệnh, xuất viện đã tặng hoa, quà và cảm ơn bằng 

tiếng Việt với các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, ngày 05 tháng 4 năm 

2020. } 

  

{ Ngày 01 tháng 4 năm 2020, đại diện tổ chức Công đoàn của 4 Văn phòng Trung ương đã trao 

kinh phí ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 do toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động của các Văn phòng Trung ương quyên góp ủng hộ. } 



  

{ Chung tay cùng Chính phủ Việt Nam đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Công ty Samsung Việt Nam 

trao tặng 10 tỷ đồng ủng hộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hai tỉnh Bắc Ninh, 

Thái Nguyên (nơi nhà máy của Samsung Việt Nam đang sản xuất kinh doanh), đồng thời cung cấp 

thêm tivi và smartphone hỗ trợ Chính phủ phòng, chống dịch. } 

  

{ Đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế cả nước luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy cống hiến, 

hy sinh, không quản hiểm nguy vì cộng đồng. Họ chính là “người hùng” trên tuyến đầu phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19. } 



  

{ Buổi họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố Hồ Chí 

Minh tại trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố, ngày 23 tháng 3 năm 2020. } 

  

{ Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tham dự và phát biểu tại Hội nghị trực tuyến triển khai kế 

hoạch tiếp nhận, cách ly của Quân khu 7 trong phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn 2, ngày 24 

tháng 3 năm 2020. } 



  

{ Ngày 30 tháng 3 năm 2020, tại Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn 

Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố 

Hồ Chí Minh đã có buổi trao đổi thông tin về dịch bệnh COVID-19 với các cơ quan báo, đài trên 

địa bàn. } 

  

{ Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành 

ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

tại Công ty Techlink, Khu Chế xuất Tân Thuận, Quận 7, ngày 04 tháng 4 năm 2020. } 



  

{ Thành phố Hồ Chí Minh giám sát hành khách nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất bằng máy 

quét thân nhiệt tầm xa, ngày 30 tháng 01 năm 2020. } 

  

{ Toàn bộ hành khách và Phi hành đoàn trong tổ bay đều phải khai báo y tế khi nhập cảnh vào 

Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. } 



  

{ Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, hướng dẫn người dân và du khách nước 

ngoài đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu cảng Thành phố. } 

  

{ Từ ngày 05 tháng 4 năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt kiểm tra y tế người dân vào 

Thành phố tại các điểm chốt chặn cửa ngõ nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời, tránh lây nhiễm 

dịch bệnh trong cộng đồng. 



Ảnh: Nhân viên y tế chốt kiểm soát cửa ngõ phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh đo thân nhiệt lái 

xe ô tô. } 

  

{ Tình nguyện viên Đà Nẵng hướng dẫn khách khai báo y tế tại điểm cửa ngõ vào Thành phố. } 

  



{ Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về “thực hiện cách ly toàn xã hội” để phòng, 

chống dịch COVID-19, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố sử dụng phòng họp ảo để hạn chế giao 

tiếp, tụ tập đông người tránh lây nhiễm dịch bệnh. } 

  

{ Thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về hạn chế tối đa ra ngoài, trừ trường hợp 

thực sự cần thiết để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhiều cơ quan, công sở, doanh nghiệp 

trên địa bàn Thành phố triển khai cho nhân viên làm việc tại nhà và tổ chức họp } 



 
{ Để phòng ngừa lây nhiễm COVID-19, nhiều bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện 

đặt máy sát khuẩn tay tự động, robot khử khuẩn, máy quét đo thân nhiệt từ xa, cabin lấy mẫu xét 

nghiệm COVID-19, khai báo y tế điện tử trên phần mềm… để sàng lọc và “truy vết” người đến 

bệnh viện. 

Ảnh: Quét thân nhiệt từ xa tại cổng Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh. } 

  



{ Tất cả mọi người khi đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đều phải khai báo y tế tại hệ thống ki-

ốt đặt cạnh cổng ra vào của bệnh viện. } 

  

{ Bốn phòng khám dã chiến với hệ thống hút áp lực âm dành cho những bệnh nhân nghi ngờ có 

yếu tố dịch tễ qua tầm soát của Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh là một mô 

hình hiệu quả làm giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cho nhân viên y tế trong môi trường bệnh 

viện. } 

  



{ Điều dưỡng làm việc tại phòng cách ly đặc biệt phải mặc bộ đồ bảo hộ nặng gần 2kg, nóng hầm 

hập cả người với khẩu trang N95, áo choàng, găng tay, nón, bao giày, kính che mặt để chăm sóc 

bệnh nhân COVID-19. } 

  

{ Dù căng thẳng vì luôn phải gồng mình chống dịch, song các y, bác sỹ cũng dành cho mình những 

phút giây hiếm hoi để giải lao, động viên mình và đồng nghiệp. } 



  

{ Tại Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện khi vào doanh trại đều được phun 

thuốc khử trùng, đo thân nhiệt với người ngồi trên ô tô để tránh lây nhiễm dịch bệnh. } 



  

{  Nhằm thực hiện hiệu quả việc phòng dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân Phường 1, Quận 5 

khuyến cáo Nhân dân, cán bộ công chức, viên chức, người lao động đeo khẩu trang và rửa tay khử 

khuẩn khi đến làm việc, liên hệ công tác. } 



  

{ Bên cạnh công tác tuyên truyền, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện lắp đặt bình 

dung dịch rửa tay, vệ sinh khử khuẩn tại khu vực hành lang, thang máy, tầng hầm của 2 block 

chung cư Lê Thành, quận Bình Tân để tránh lây nhiễm dịch bệnh trong cư dân. } 

  

{ Tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19, chung cư Lê Thành, quận Bình Tân tổ chức 

phun hóa chất khử khuẩn nhằm bảo vệ sức khỏe cư dân với đa số là thanh niên công nhân, người 

có thu nhập thấp. } 



  

{ Trung tâm Cúm quốc gia phía Nam, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh là nơi thực hiện xét 

nghiệm phát hiện COVID-19 đầu tiên ở Việt Nam. } 

  

{ Viện Y dược học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh điều chế thuốc ngừa cúm, hỗ trợ phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19. } 



  

{ Ngày 22 tháng 01 năm 2020 (tức ngày 28 Tết), Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh là 

cơ sở y tế đầu tiên của Việt Nam điều trị cho 2 bệnh nhân nhiễm virus Corona số 1 (Li Ding - 66 

tuổi) và số 2 (Li Zichao - 28 tuổi), là hai cha con người Trung Quốc.} 

  

{ Bệnh nhân thứ 34 ở Bình Thuận sau khi dương tính với COVID-19 đã tiếp tục lây lan cho nhiều 

người. Ngày 12 tháng 3 năm 2020, Đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ 

Chí Minh đã đến hỗ trợ y tế giúp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận chống dịch. } 



  

{ Ngày 05 tháng 02 năm 2020, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ 

chức khóa tập huấn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona 

mới (nCoV)” cho 426 học viên là các bác sĩ, điều dưỡng đang làm công tác khám, chữa bệnh và 

kiểm soát nhiễm khuẩn tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố. } 

  

{ Các nhân viên y tế hướng dẫn lực lượng Dân quân biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình 

phục vụ tại Khu cách ly Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. } 



  

{ Ngày 10 tháng 2 năm 2020, Bệnh viện dã chiến phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

nCoV đầu tiên của Thành phố ở xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi do Bộ Tư lệnh Thành phố phối hợp 

cùng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chính thức hoạt động với quy mô 300 giường và sẵn sàng 

tăng 500 giường khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. } 

  

{ Phòng cách ly áp lực âm được trang bị đầy đủ dụng cụ và trang thiết bị cấp cứu tại Bệnh viện Dã 

chiến Củ Chi. } 



  

{ Lực lượng vũ trang Quân khu 7 diễn tập phòng, chống dịch bệnh COVID-19. } 

  

{ Ngày 16 tháng 3 năm 2020, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức diễn tập tiếp nhận, điều trị 

bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 tại Bệnh viện điều trị COVID-19 đặt ở Trung tâm Y tế huyện Cần 

Giờ. Đây là bệnh viện chuyên trách thứ hai với quy mô 300 giường chịu trách nhiệm cách ly và 

điều trị bệnh COVID-19 của Thành phố. } 



  

{ Ngày 28 tháng 3 năm 2020, Bệnh viện chuyên trách điều trị COVID-19 với quy mô 300 giường 

được chuyển đổi công năng từ Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ đã chính thức đi vào hoạt động. } 

  

{ Buồng phẫu thuật áp lực âm tại Cơ sở 1 của Bệnh viện điều trị COVID-19 ở huyện Cần Giờ. } 



  

{ 10 cơ sở lưu trú du lịch, khu nghỉ dưỡng tại Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng làm địa điểm 

cách ly phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Ảnh: Công tác chuẩn bị làm địa điểm cách ly phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại một cơ sở 

lưu trú du lịch ở huyện Cần Giờ. } 

  



{ Với sự nổ lực của đội ngũ y, bác sĩ, ngày 20 tháng 3 năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh đã có 

197/201 trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 đã có kết quả xét nghiệm âm tính. } 

  

{ Bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng được can thiệp điều trị oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể 

(ECMO) tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. } 

  

{ Hai cha con bệnh nhân người Trung Quốc được phát hiện nhiễm bệnh COVID-19 đầu tiên tại 

Việt Nam hạnh phúc khi được xuất viện. Người con xuất viện sau 7 ngày điều trị, người cha xuất 

viện sau 21 ngày điều trị. } 



  

{ Bệnh nhân được xuất viện đã trao tặng bó hoa tươi thắm cảm ơn bác sĩ ở Bệnh viện Dã chiến Củ 

Chi đã điều trị cho họ trong những ngày qua, ngày 29 tháng 3 năm 2020. } 

  

{ Bệnh nhân chụp hình lưu niệm cùng bác sĩ, cán bộ Bệnh viện Dã chiến Củ Chi trước khi rời viện, 

ngày 30 tháng 3 năm 2020. } 



  

{ Ngày 03 tháng 4 năm 2020, cả nước có 10 trường hợp nhiễm COVID-19 được công bố khỏi 

bệnh, trong đó có 03 trường hợp tại Thành phố Hồ Chí Minh. } 

  

{ Thực hiện tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang 

Thành phố Hồ Chí Minh đã xung kích, tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19, đặc biệt tại các khu cách ly tập trung. 



Ảnh: Các chiến sĩ được điều động đến Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để 

dọn dẹp các dãy phòng làm khu cách ly. } 

  

{ Các chiến sĩ thu dọn rác để giữ cho khuôn viên Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh được sạch sẽ. } 

  

{ Giây phút nghỉ ngơi sau một buổi làm việc mệt nhọc. Nhưng chỉ chừng 15 phút sau các anh lại 

bắt tay vào để việc dọn dẹp được nhanh chóng. } 



  

{ Lực lượng Dân quân vận chuyển đồ dùng cá nhân của sinh viên Ký túc xá Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh ra kho và niêm phong. } 

  

{ Chiến sĩ cùng Dân quân phát đồ dùng cá nhân cho người đang thực hiện cách ly. } 



  

{ Lực lượng Dân quân vận chuyển đồ dùng cá nhân cần thiết của người nhà gửi vào cho người 

đang thực hiện cách ly tại Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. } 

  

{ Những giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi của lực lượng hậu cần trong Khu cách ly Ký túc xá Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. } 



  

{ Giấc ngủ tạm ngay trên bậc thang của những người thầm lặng tham gia công tác phòng, chống 

dịch bệnh COVID - 19 tại Khu cách ly Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. } 

  

{ Giấc ngủ tạm trên những tấm bìa cát-tông lót xuống sàn ngay lối đi của những người tham gia 

công tác phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 tại Khu cách ly Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành 

phố Hồ Chí Minh. } 



  

{ Những người tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 trải chiếu nằm sương, hi 

sinh thầm lặng trong cuộc chiến này. } 

  

{ Siêu thị 0 đồng trong khu cách ly tập trung của Quận 2 (đường Nguyễn Thị Định, phường Cát 

Lái, Quận 2) phục vụ 24/24 giờ với các nhu yếu phẩm như: mì gói, bánh ngọt, sữa, kem đánh răng, 

khăn giấy, xà phòng, nước uống... do Bệnh viện Quận 2 tài trợ từ nguồn quỹ công tác xã hội của 

bệnh viện. } 



  

{ Chơi cầu lông - môn thể thao phù hợp nhất vì người chơi phải đứng cách xa nhau trên 2m, đảm 

bảo an toàn, tránh lây nhiễm COVID-19 tại khu cách ly ở Quận 3. } 

  

{ Chiến sĩ mang từng suất cơm đến tay người đang thực hiện cách ly. } 



  

{ Các nhân viên y tế lấy mẫu của người cách ly đem đi xét nghiệm. } 

  

{ Thượng tá Hà Văn Tiến, Chính ủy Trường Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh hỏi thăm sức khỏe, 

động viên những người đang thực hiện cách ly tập trung } 



  

{ Người nước ngoài vui vẻ tại khu cách ly. } 

  

{ Du học sinh trở về nước vui mừng ghi lại cảm tưởng sau khi hoàn thành thời gian 14 ngày cách 

ly tập trung. } 



  

{ Bức thư gần kín 4 trang giấy được viết nắn nót thay lời cảm ơn là tâm sự của một bạn trẻ sau khi 

hết hạn cách ly tại Trung tâm Đào tạo nghề Thành An (Binh đoàn 11). Đây cũng là tâm trạng của 

nhiều công dân sau khi hoàn thành cách ly đã cảm ơn chân thành đến đội ngũ y, bác sỹ và nhân 

viên phục vụ Việt Nam. } 



  

{ Lực lượng Dân quân hỗ trợ người dân đưa hành lý ra xe về nhà khi hoàn thành thời gian cách ly 

tại Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. } 

  

{ Ngày 04 tháng 4 năm 2020, 930 người đã hoàn thành 14 ngày cách ly theo quy định tại Trung 

tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh). 

Ảnh: Các anh bộ đội hỗ trợ người dân đưa hành lý ra xe . } 



  

{ Người cách ly chào tạm biệt lực lượng Dân quân về với người thân sau 14 ngày cách ly theo quy 

định. } 

  

{ Ngày 06 tháng 4 năm 2020, Ban Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Tư lệnh 

Thành phố Hồ Chí Minh tại Khu Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố tổ chức cấp “Giấy xác 



nhận hoàn thành thời gian cách ly kiểm dịch y tế” và đưa các công dân hoàn thành cách ly trở về 

nhà. 

Ảnh: Người dân làm thủ tục nhận “Giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly kiểm dịch y tế” tại 

Khu Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố. } 

  

{ Ngày 08 tháng 4 năm 2020, Trung tâm cách ly Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố đã làm 

thủ tục hoàn thành cách ly tập trung cho 1.323 người sau khi hết thời gian cách ly và có kết quả 

xét nghiệm âm tính lần 2 với COVID-19. 

Ảnh: Xe buýt chở người dân cách ly về các quận, huyện đều miễn phí. } 



  

{ Đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban 

nhân dân Thành phố tham gia ủng hộ tại Lễ phát động Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm 

nhập mặn do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, ngày 20 tháng 

3 năm 2020. } 

  



{ Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ủng hộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố 

Hồ Chí Minh 5 tỷ đồng tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt 

hại do hạn hán, xâm nhập mặn, ngày 20 tháng 3 năm 2020. } 

  

{ Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Thành phố Hồ Chí Minh Trần Hữu Phước trao tặng Bệnh viện Nguyễn Tri Phương phòng áp lực 

âm điều trị COVID-19, ngày 07 tháng 4 năm 2020. } 



  

{ Công ty Cổ phần Quốc tế Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS) trao tặng 1.000 suất học bổng tiếng Anh 

toàn phần cho con em cán bộ y tế Thành phố, 10.000 khẩu trang chuyên dụng N95 và 10.000 khẩu 

trang y tế thông thường cho các đơn vị y tế và bệnh viện đang trực tiếp tham gia công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 tại Lễ ký kết biên bản ghi nhớ chương trình "Đồng hành cùng y, bác 

sĩ vững vàng chống dịch COVID-19", ngày 03 tháng 4 năm 2020. } 

  



{ Câu lạc bộ Nữ nghệ sỹ Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng máy đo thân nhiệt và khẩu trang y tế 

cho Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19. } 

  

{ Đại diện các đơn vị và nhà hảo tâm đến thăm, động viên và trao quà cho các lực lượng đang làm 

nhiệm vụ tại Khu cách ly thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. } 

  



{ Chung tay cùng Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo an sinh xã hội, đồng hành cùng Nhân dân ứng 

phó dịch bệnh COVID-19; hỗ trợ người lao động đang phải tạm nghỉ việc để phòng chống dịch 

bệnh, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) miễn, giảm tiền sử dụng nước cho các hộ nghèo, 

cận nghèo và các Khu cách ly tập trung phòng dịch COVID-19 trong 3 tháng, kể từ tháng 4 năm 

2020. } 

  

{ Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Quýt (95 tuổi) cư ngụ phường 5, quận Gò Vấp tranh thủ ngày 

đêm may khẩu trang vải kháng khuẩn để tặng cho người nghèo phòng, chống dịch bệnh COVID-

19. } 



  

{ Giữa tháng 3 năm 2020, Saigon Co.op đã ủng hộ 10.000 suất ăn mỗi ngày đến các Khu cách ly. 

Từ ngày 21 tháng 3, do số lượng người cách ly tập trung tăng đột biến, Saigon Co.op nhanh chóng 

tăng lên gấp ba, cung cấp hơn 30.000 suất ăn mỗi ngày. 

Ảnh: Bếp ăn tại Co.opmart chuẩn bị suất ăn cho người dân tại khu cách ly. } 



  

{ Qua thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh có gần 12.000 người bán vé số cần hỗ trợ đời sống trong 

15 ngày cách ly toàn xã hội với mức 750.000 đồng/người. 

Ảnh: Đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Lê Minh Tấn, Thành ủy viên, Giám đốc 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố trao tặng quà cho người dân bán vé số lưu động 

tại Phường 1 quận Phú Nhuận, ngày 06 tháng 4 năm 2020. } 



  

{ Với tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, "lá lành đùm lá rách”, trong những ngày 

qua, nhiều nhà hảo tâm, tổ chức xã hội, cá nhân đã chung tay cùng Thành phố chăm lo cho người 

nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 

Ảnh: Thành Đoàn Thành phố và các nhà hảo tâm tặng quà cho đại diện người già neo đơn ở các 

quận – huyện. } 



  

{ Liên đoàn Lao động Quận 3 trao 152 phần quà cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh 

khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, ngày 06 tháng 4 năm 2020. } 



  

{ Quận 10 tổ chức phát cơm cho người dân không nơi nương tựa nhằm san sẻ khó khăn với người 

nghèo trong những ngày thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn 

xã hội. } 



  

{ Máy phát gạo tự động với khả năng cung cấp hàng chục tấn gạo mỗi ngày, hoạt động 24/24 giờ 

của Công ty PHGLock được đặt tại địa chỉ 204 đường Vườn Lài, quận Tân Phú, Thành phố Hồ 

Chí Minh là một trong những địa điểm phát gạo miễn phí cho người nghèo, đầy ắp nghĩa tình trong 

đại dịch COVID-19. } 

  



{ Trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch COVID-19, càng tỏa sáng tinh thần tích cực, cao cả, 

tình nguyện vì cộng đồng của đội ngũ những thanh niên tình nguyện. 

Ảnh: Đoàn viên thanh niên quận Thủ Đức tình nguyện hỗ trợ công tác nhập liệu tờ khai y tế tại 

Khu cách ly Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. } 

  

{ Các chiến sĩ Trung đoàn Gia Định cùng các bạn sinh viên tình nguyện tham gia chiến dịch phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 tại Khu cách ly Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 

ngày 26 tháng 3 năm 2020. } 



  

{ Dân quân Tự vệ là lực lượng nòng cốt được điều động, phục vụ ngày đêm ở Khu cách ly phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 tại Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 

tháng 3 năm 2020. } 

  

{ Đội hình sinh viên, y, bác sĩ trẻ Thành phố Hồ Chí Minh liên tục tình nguyện phục vụ công tác 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19. } 



  

{ Cùng với toàn Đảng và toàn quân, toàn dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm hưởng ứng những 

quyết sách đúng đắn của Chính phủ, cùng chung tay, góp sức để chiến thắng đại dịch COVID-19 

vì một Việt Nam an toàn và khỏe mạnh. 

Ảnh: Cư dân chung cư Hòa Bình, quận 10 quyết tâm phòng, chống dịch COVID-19.  

Bộ ảnh Triển lãm  “Thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước tự tin chiến thắng đại dịch Covid 

-19” do Trung tâm Thông tin triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện và đăng tải trên trang 

Thông tin điện tử: http://hiec.org.vn/. 
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