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Mở đầu

Sưu tầmhiện vật về
CÔNGTÁCPHÒNG
CHỐNGDỊCHCOVID 19
ỞVIỆTNAM
NGUYỄN TRỌNGLƯỢNG ن

Dịch bệnh Covid-19 (nay là SARS-CoV-2) xảy ra
vào tháng 12 năm 2019 đến nay đã lan rộng ra hơn
200 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt
Nam, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng
của con người và sự an toàn, phát triển của mỗi
quốc gia.

Với sự chủ động vào cuộc quyết liệt của cả hệ
thống chính trị trên tinh thần “chống dịch như
chống giặc”, đến cuối năm 2020, Việt Nam đã
dần kiểm soát được tình hình dịch bệnh, được
cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Với mục đích ghi nhớ sự kiện toàn dân tham
gia ủng hộ phòng chống dịch với những khoảnh
khắc chân thực, xúc động, khó quên, đồng thời
bổ sung nguồn tài liệu, hiện vật cho kho cơ sở
và phục vụ cho công tác trưng bày về lĩnh vực y
tế, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã triển khai công
tác sưu tầm: “Tài liệu, hiện vật, hình ảnh, băng
hình về công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở
Việt Nam”.

Kết quả sưu tầm về đại dịch Covid-19
Để triển khai kế hoạch sưu tầm về đại dịch

Covid-19, chúng tôi đã tiến hành thực hiện sưu
tầm 3 đợt, gồm:

- Đợt 1, ở miền Bắc (thành phố Hà Nội và các
tỉnh Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Quảng Ninh);

- Đợt 2, ở miền Trung (thành phố Đà Nẵng và
tỉnh Quàng Ngãi);

- Đợt 3, ở miền Nam (Thành phố Hồ Chí Minh
và tỉnh Long An).

Thời gian thực hiện 03 đợt từ ngày 15/5 đến
hết ngày 29/10/2020, với kết quả sưu tầm được
tổng số: 2.954 tài liệu, hiện vật, hình ảnh, băng
hình về công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở
Việt Nam, bao gồm các nhóm chính sau đây:

1. Nhóm hiện vật liên quan đến sự lãnh đạo, chỉ
đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ

Nhóm này có 15 hiện vật, gồm: 05 văn bản,
chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và�10 văn bản,
chỉ thị, nghị quyết về phòng, chống dịch Covid-19
của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, có văn bản Lời

ThS., BảotàngLịch sửQuốcgia
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kêu gọi�của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn
Phú Trọng (ngày 30/3/2020) gửi đồng bào, đồng
chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài
hãy chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn
thách thức để chiến thắng đại dịch Covid-19.

2. Nhóm hiện vật tuyên truyền cổ động
Nhóm này có 127 tài liệu, hiện vật, hình ảnh,

bao gồm: đĩa CD mẫu tranh cổ động tuyên
truyền phòng, chống dịch; sách, thư tay, tác phẩm
tranh của các cháu học sinh đạt giải trong cuộc
thi “Ph�ng, chống dịch bệnh Covid-19”. File ảnh
về dự án truyền thông “VIETNAM WE THANK
YOU - Việt Nam cố lên” do anh Wayne Worrell
sống tại Hà Nội thực hiện nhằm động viên, cổ vũ
Việt Nam chiến thắng trong phòng, chống dịch
Covid-19. Đặc biệt, có cuốn sách: Con đã về nhà -
Ký họa cách ly dịch Covid-19 do Nhà xuất bản Phụ
nữ Việt Nam xuất bản (song ngữ Anh - Việt) với

Hình 1. Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào,
đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài (ngày 30/3/2020)
(Ảnh: Nguyễn Trọng Lượng)

Hình 2. Cuốn sách: Con đã về nhà - Ký họa cách ly dịch
Covid-19 của tác giả Tăng Quang, du học sinh Anh trở về
nước cách ly
(Ảnh: Nguyễn Trọng Lượng)
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nội dung là bộ tranh ký họa “Những ngày trong
khu cách ly ph�ng, chống dịch Covid-19” của tác
giả Tăng Quang, du học sinh từ Anh trở về nước
và đã thực hiện thời gian cách ly 14 ngày tại khu
cách ly Trường Quân sự Quân khu 7, Thành phố
Hồ Chí Minh - với mongmuốn “lưu giữ” những kỷ
niệm đẹp của tình người trong đại dịch.

3. Nhóm hiện vật liên quan ngành y tế
Nhóm này có 935 tài liệu, hiện vật, hình ảnh,

bao gồm� công tác phòng, chống dịch Covid-19
của Bộ Ytế; Trung tâm y tế dự phòng HàNội; Bệnh
viện Bạch Mai, Hà Nội; Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới
Trung ương; các cơ quan, đơn vị, cá nhân ngành y tế
trong công tác phòng, chống Covid-19; Bệnh viện
Dã chiến CủChi ở huyệnCủChi, Thành phốHồChí
Minh. Trong đó, đáng chú ý là những bức thư cảm
ơn của công dân cách lyngười ViệtNam và thư cảm
ơn của công dân cách ly người nước ngoài gửi tới
cán bộ, y, bác sỹ, điềudưỡngBệnh việnDã chiếnCủ
Chi sau hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày.

Hình 3.Tranhđạt giải Đặc biệt của cuộc thi vẽ về chủ đề phòng
chống dịch Covid -19 doHội đồngĐội Trung ương phát động
(Ảnh: Nguyễn Trọng Lượng)

Hình 4.Nhómhiện vật củacác y, bác
sỹ, điều dưỡng Bệnh viện Dã chiến
Củ Chi sử dụng trong thời gian làm
nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến Củ
Chi, Thành phốHồChíMinh
(Ảnh:NguyễnTrọng Lượng)
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4. Nhómhiện vật liên quan lực lượng vũ trang
Nhóm này có 1.195 tài liệu, hiện vật, hình ảnh,

phóng sự, bao gồm:
+ 149 tài liệu, hiện vật, hình ảnh về công tác

phòng chống dịch của Bộ Tư lệnh Thủ đô trên
địa bàn thành�phố Hà Nội; của Binh chủng Hóa
học thực hiện nhiệm vụ khử khuẩn, tiêu độc ở
phố Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội ngày 7/3/2020
và ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội ngày
28/3/2020.

+ 108 tài liệu, hiện vật, hình ảnh về công tác
phòng chống dịch của Quân khu 5 đóng trên địa
bàn thành phố Đà Nẵng.

+ 214 tài liệu, hiện vật, hình ảnh, phóng sự về
công tác phòng chống dịch của Bộ Tư lệnh Thành
phố HồChí Minh và Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Hình 5. Binh chủng Hóa học phun hóa chất tiêu độc, khử trùng
phòng, chống dịch Covid-19 ở Bệnh viện BạchMai, Hà Nội
(Nguồn: Bảo tàngBinh chủngHóa học)

+ 67 tài liệu, hiện vật, hình ảnh, phóng sự về
công tác phòng chống dịch của Bộ Chỉ huy Quân
sự tỉnh TâyNinh.

+ 150 tài liệu, hiện vật, hình ảnh về công tác
phòng chống dịch ở Đồn Biên phòng Ba Sơn,
xã biên giới Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn - nơi có đường mòn, lối mở trên tuyến biên
giới đất liền Việt Nam - tiếp giáp với Khu tự trị
dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc và công
tác quản lý xuất nhập cảnh phòng chống dịch
của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu nghị
Lạng Sơn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế
Móng Cái, Quảng Ninh.

+ 51 tài liệu, hiện vật về công tác phòng, chống
dịch của Đồn Biên phòng huyện đảo Lý Sơn, Bộ
đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi.
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+ 456 tài liệu, hiện vật, hình ảnh về công tác
phòng, chống dịch của Đồn Biên phòng Thạnh Trị,
Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An - nơi có đường
mòn, lối mở trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam
- tiếp giáp với tỉnh SvayRieng, Campuchia và công
tác quản lý xuất nhập cảnh phòng chống dịch
của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình
Hiệp, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An. Đặc
biệt, có nhóm hiện vật của Trung úy Nguyễn
Đình Thông, Đội trưởng Đội Vũ trang, Đồn Biên
phòng Thạnh Trị, tỉnh Long An nghe tin bố mất
đã nén nỗi đau, ở lại cùng đồng đội làm nhiệm vụ
gác chốt phòng, chống dịch. Trung úy Nguyễn
Đình Thông là tấm gương điển hình trong công
tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Long
An, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

5. Nhóm hiện vật liên quan hoạt động đối ngoại
trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Nhóm này có 197 tài liệu, hiện vật, hình ảnh,
gồm� hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines
thực hiện các chuyến bay bảo hộ đưa công dân
Việt Nam từ các vùng dịch Covid-19 về nước và
Chính phủ Việt Nam hỗ trợ vật tư y tế cho một số
nước trong phòng, chống dịch Covid-19.

Hình 6. Bộ quân phục của Trung úy Nguyễn Đình Thông,
Đồn Biên phòng Thạnh Trị, Long An
(Ảnh: Nguyễn Trọng Lượng)

Hình 7. Thư tay của tiếp viên Hãng
hàngkhôngQuốcgiaVietnamAirlines
thực hiện các chuyến baybảo hộ đưa
công dânViệt Nam vềnước
(Ảnh: Nguyễn Trọng Lượng)
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6. Nhóm hiện vật liên quan những hành động
đẹp, việc làm ý nghĩa của các tổ chức, cá nhân
trong đại dịch Covid-19

Nhóm này có 136 tài liệu, hiện vật, hình ảnh, bao
gồm�máyATMgạo tại HàNội - ý tưởng sáng chế của
ôngNguyễnMạnhHùng,Chủ tịchHĐQTCôngtyCổ
phầnSáchThaiHaBooksđược lắpđặt đầutiên tại khu
vực Nhà văn hóa phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy,
HàNội,từngày13/4/2020dùngđểphátgạomiễnphí
cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng
củađạidịchCovid-19vàSiêuthịHạnhphúc0đồngvới
thông điệp “Nếu bạn khó khăn hãy lấy những gì bạn
cần. Nếu bạn đủ đầy xin nhường người khó khăn” do
tập đoànAPECGroup tài trợvớimongmuốncùnghỗ
trợcộng đồngđẩylùi dịchbệnhCovid-19.

Hình 8. Máy ATM gạo được lắp đặt đầu
tiên tại khu vực Nhà văn hóa phường
Nghĩa Tân, quận CầuGiấy, Hà Nội
(Nguồn: Công ty Cổ phần Sách Thái Hà
Books)

7. Nhóm hiện vật liên quan các ổ dịch Covid-19
lớn ở Việt Nam

Nhóm này có 198 tài liệu, hiện vật, hình ảnh,
bao gồm:

+ 115 tài liệu, hiện vật, hình ảnh về công tác
phòng chống dịch ở xã Sơn Lôi, huyện Bình
Xuyên, Vĩnh Phúc - nơi từng được coi là “tâm dịch
Covid-19”. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh,
ngày 13/2/2020, xã Sơn Lôi với hơn 10.000 dân
đã bị cách ly phòng, chống dịch. Trải qua 20 ngày
cách ly dập dịch thành công, đến 23h đêm ngày
3/3/2020, xã Sơn Lôi chính thức hoàn tất cách ly
chống dịch Covid-19. Bài học cách ly ở Sơn Lôi -
Vĩnh Phúc đã giúp Việt Nam không phát sinh ca
nhiễm bệnh mới.
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+ 83 tài liệu, hiện vật, hình ảnh về công tác
phòng chống dịch ở phườngHòa Khánh Bắc, quận
Liên Chiểu, Đà Nẵng (liên quan đến Bệnh nhân
416 - ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên của
thành phố Đà Nẵng được Bộ Y tế công bố ngày
25/7/2020). Đặc biệt, có nhóm Thẻ vào chợ (màu
xanh, hồng, trắng) cấp phát cho người dânĐàNẵng
sử dụng đi chợ theo ngày chẵn - lẻ nhằmmục đích
phân chia tần suất đi chợ của người dân, thực hiện
giãn cách tại các chợ trên địa bàn để phòng, chống
dịch Covid-19.

8. Nhóm hiện vật liên quan phòng chống dịch
ở đảo Thổ Chu (Kiên Giang) và đảo Lý Sơn (Quảng
Ngãi)

Nhóm này có 151 tài liệu, hiện vật, hình ảnh,
bao gồm:

+ 45 tài liệu, hiện vật, hình ảnh về công tác
phòng, chống dịch ở xã đảo Thổ Chu, huyện Phú
Quốc, Kiên Giang.

+ 106 tài liệu, hiện vật, hình ảnh về công tác
phòng, chống dịch ở huyện đảo Lý Sơn, Quảng
Ngãi.

Hình 9. Loa truyền thanh dùng để phát tin hàng ngày phòng,
chống dịch Covid-19 trong thời gian xã Sơn Lôi bị cách ly
(Ảnh: Nguyễn Trọng Lượng)�

Kết luận
Có thể nói, trong thời gian ngắn, dịch bệnh

Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, song
nhóm đã sưu tầm được tổng số 2.954 tài liệu,
hiện vật, hình ảnh, phóng sự về công tác phòng
chống dịch Covid-19, trong đó có 1.063 tài liệu,
hiện vật và 1.891 hình ảnh, băng hình, phim phóng
sự. Đây là số lượng hiện vật lớn, chất lượng hiện
vật tốt, loại hình hiện vật phong phú, đa dạng, có
tính tiêu biểu, toàn diện ở cả 3 vùng miền Bắc,
Trung, Nam (từ thành thị đồng bằng đến biên giới
đất liền, hải đảo), phản ánh đầy đủ, đặc trưng các
mặt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
ở Việt Nam.

Thông qua nhóm tư liệu, hiện vật, hình ảnh,
băng hình về đại dịch Covid-19 do Bảo tàng Lịch
sử quốc gia mới sưu tầm sẽ góp phần giới thiệu
thành quả bước đầu trong công tác phòng, chống
dịch Covid-19 ở Việt Nam; đặc biệt là làm nổi bật
những hình ảnh đẹp, những việc làm ý nghĩa nhân
văn, những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt
Nam trong ứng phó với đại dịch Covid-19. Nhóm
tư liệu, hiện vật, hình ảnh, băng hình quý này đã
đáp ứng cho việc bổ sung kịp thời cho kho Cơ sở,
phục vụ cho công tác trưng bày chuyên đề tại Bảo
tàng Lịch sử Quốc gia về công tác phòng, chống
dịch Covid-19 ở Việt Nam.
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COLLECTION OF ARTEFACTS
REALATED TO PREVENTION AND
CONTROL OF THE COVID-19
PANDEMIC IN VIETNAM

7KH RYLG SDQGHPLF KLFK KDV EHHQ WDNLQJ SODFH VLQFH WKH HQG RI KDV

FD VHG VHULR V FRQVHT HQFHV IRU WKH RUOG )RU 9LHWQDP WKH HSLGHPLF KDV EHHQ

JUDG DOO EUR JKW QGHU FRQWURO DV RI WKH HQG RI LWK WKH DQWL HSLGHPLF

VSLULW RI WKH HQWLUH JRYHUQPHQW DQG SHRSOH 7R FRPPHPRUDWH WKLV HYHQW WKH

9LHWQDP1DWLRQDO 0 VH P RI LVWRU RUJDQL HG D SURMHFW WR FROOHFW DUWHIDFWV UHODWHG

WR WKH SUHYHQWLRQ DQG FRQWURO RI WKH RYLG SDQGHPLF LQ 9LHWQDP 7KH JUR S

RI DUWHIDFWV UHODWHG WR WKH RYLG SDQGHPLF UHFHQWO FROOHFWHG E WKH 9LHWQDP

1DWLRQDO 0 VH P RI LVWRU LOO FRQWULE WH WR WKH LQLWLDO DFKLHYHPHQWV LQ WKH

SUHYHQWLRQ DQG FRQWURO RI WKH RYLG HSLGHPLF LQ 9LHWQDP HVSHFLDOO KLJKOLJKWLQJ

WKH EHD WLI O GHHGV DQG PHDQLQJI O DFWLYLWLHV RI 9LHWQDPHVH SHRSOH LQ UHVSRQVH

WR WKH RYLG SDQGHPLF 7KLV JUR S RI DUWHIDFWV KDV WLPHO UHVSRQGHG WR WKH

UHSOHQLVKPHQW RI WKH VWRUDJH V VWHP DQG VHUYHG WKH WKHPDWLF H KLELWLRQ DW WKH

9LHWQDP 1DWLRQDO 0 VH P RI LVWRU RQ WKH SUHYHQWLRQ DQG FRQWURO RI WKH RYLG

HSLGHPLF LQ 9LHWQDP


