UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

Số:1800 /UBND-VX1
V/v triển khai thực hiện Thông báo Kết
luận số 102/TB-VPCP của Thủ tướng
Chính phủ tại cuộc họp Thường trực
CP về phòng, chống dịch covid-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 3

năm 2020

Kính gửi: - Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;
- Giám đốc Công an tỉnh;
- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Thực hiện Thông báo số 102/TB-VPCP ngày 17/3/2020 của Văn phòng
Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại
cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 (được sao gửi
kèm theo); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn giao:
1. Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện triển khai thực
hiện các nội dung của Thông báo kết luận theo chức năng, nhiệm vụ thuộc Sở,
ngành, địa phương.
2. Giao Sở Y tế (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) tham mưu kịp thời
các nội dung theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ (ngoài các nội dung
UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo); báo cáo UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Như kg;
- CV: VX1;
- VT ( Tr
b).

TL.CHỦ TỊCH
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PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Thị Minh Lợi

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
___________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________

Số: 102/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
---------Ngày 16 tháng 3 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã
chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.
Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, các Phó
Thủ tướng: Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng, Chủ
nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Phó
Chánh văn phòng Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung
ương, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội,
đại diện lãnh đạo các Bộ: Y tế, Ngoại giao, Công an, Quốc phòng, Khoa học và
Công nghệ, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Giao
thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, các Thành viên Ban chỉ đạo
quốc gia phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút
Corona gây ra (COVID-19), lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Sau khi nghe báo cáo của Ban chỉ đạo quốc gia, của Văn phòng Chính
phủ, ý kiến của các Phó Thủ tướng và các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính
phủ có ý kiến chỉ đạo:
1. Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, các cấp, các ngành, các
địa phương đã có nhiều cố gắng, nỗ lực và đạt được kết quả tốt. Trong giai
đoạn đầu phòng chống dịch, đã chữa khỏi hoàn toàn 16/16 ca mắc bệnh và hạn
chế lây lan trong cộng đồng.
Thực tiễn cho thấy dịch bệnh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn cầu,
gây hậu quả nghiêm trọng. Việt Nam vẫn là nước có nguy cơ rất lớn lây lan
dịch bệnh, nhưng vẫn đang trong giai đoạn vàng để kiểm soát lây nhiễm. Các
ngành, các cấp đều phải quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thực
hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, chuẩn bị
tốt nhất nhân lực và cơ sở vật chất, sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch bùng
phát trên diện rộng, hạn chế tối đa mắc và tử vong do dịch bệnh.
2. Các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ
được giao tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp trọng tâm sau đây:
a) Tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
trong khoảng thời gian 30 ngày bắt đầu từ 00 giờ ngày 18 tháng 3 năm 2020.
Từ 00 giờ ngày 18 tháng 3 năm 2020, các trường hợp được miễn thị thực hoặc
có Giấy miễn thị thực cấp cho người gốc Việt và thân nhân, một số trường hợp đặc
biệt khác (như chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao...) khi
nhập cảnh phải có Giấy xác nhận không dương tính với vi rut COVID-19 do cơ
quan có thẩm quyền nước sở tại cấp và Giấy này được Việt Nam chấp thuận. Các

biện pháp nêu trên không áp dụng đối với người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao,
công vụ.
Các trường hợp nhập cảnh phải qua kiểm tra và tuân thủ các biện pháp
phòng, chống dịch phù hợp theo đúng quy định.
b) Ngoài các trường hợp nhập cảnh được cách ly tập trung hiện nay, thực
hiện việc cách ly tập trung đối với người nhập cảnh từ Mỹ, các nước châu Âu,
các nước ASEAN; đồng thời thực hiện việc cách ly, giám sát y tế tại gia đình,
doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, giám sát theo nhóm đối với các đối tượng không
thuộc diện cách ly tập trung. Chính quyền cấp xã, phường và ngành y tế địa
phương phải giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp này, bảo đảm cách ly,
giám sát đúng đối tượng, đủ thời gian theo quy định. Nghiêm cấm việc kỳ thị người
mắc bệnh, người nghi mắc bệnh.
c) Tiếp tục hạn chế tối đa các chuyến bay từ vùng dịch đến Việt Nam. Các
Bộ: Y tế, Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải xem xét, quyết định vị trí
hạ cánh của các chuyến bay từ vùng dịch bảo đảm thuận lợi cho thực hiện việc
cách ly người nhập cảnh và các yêu cầu phòng, chống dịch.
Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể việc tổ chức sàng lọc các trường hợp nhập cảnh
từ trên máy bay, kiểm soát về y tế tại các sân bay và xét nghiệm đối với hành
khách nhập cảnh.
d) Bộ Quốc phòng tiếp tục chuẩn bị thêm các cơ sở cách ly trong quân
đội. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chuẩn
bị thêm các cơ sở cách ly và giao Tư lệnh các quân khu điều phối để sẵn sàng
tiếp nhận và cách ly số lượng lớn.
đ) Bộ Ngoại giao chủ trì, cùng các Bộ, cơ quan liên quan theo dõi sát tình
hình dịch tại các nước ASEAN, khu vực và trên thế giới để kiến nghị các biện
pháp ứng phó kịp thời, phù hợp.
e) Các bệnh viện trung ương, của quân đội, công an, địa phương đều phải
có phương án nóng, chuẩn bị tốt nhất điều kiện và phương án sẵn sàng ứng phó
với dịch bệnh. Ngành y tế phát động và thực hiện đợt thi đua đặc biệt, huy
động toàn lực lượng của ngành, người có chuyên môn y tế, (kể cả người về
hưu) ở tất cả các tuyến cho phòng, chống dịch.
g) Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các biện
pháp phòng, chống dịch, cách thức tự bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, khai báo
y tế tự nguyện, các điển hình tốt trong phòng, chống dịch; tiếp tục lên án và xử
lý nghiêm việc đưa tin sai sự thật, khai báo y tế không trung thực, không chấp
hành việc cách ly theo quy định.
h) Tiếp tục khuyến cáo việc ngăn ngừa lây lan dịch bệnh ngay từ trong gia
đình, chú ý khuyến cáo đối với người có bệnh nền, người cao tuổi theo dõi sức
khỏe, khai báo y tế tự nguyện. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của chính
quyền cấp phường, xã, tổ dân phố trong giám sát chặt chẽ và có biện pháp hỗ
trợ gia đình có người nghi nhiễm, bị cách ly.
i) Triển khai rộng rãi việc xét nghiệm; lưu ý xét nghiệm đối với các
trường hợp yếm thế trong xã hội.
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k) Các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là các thành phố lớn tập trung chỉ
đạo thực hiện nghiêm giải pháp hạn chế tập trung đông người.
2. Đồng ý Bộ Y tế thực hiện việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế
phòng, chống dịch bằng phương thức chỉ định thầu theo giá thị trường. Lập Tổ
công tác do Bộ Y tế chủ trì, có sự tham gia của Bộ Tài chính và các Bộ liên
quan để xác định giá thị trường, bảo đảm công khai minh bạch trong từng thời
điểm để kịp thời mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch.
Các Bộ: Quốc phòng, Công an trực tiếp mua sắm, bảo đảm trang thiết bị, vật tư
y tế cho các bệnh viện của Bộ, bảo đảm đủ cơ số theo yêu cầu phòng, chống dịch.
Bộ Công Thương chỉ đạo việc sản xuất khẩu trang đáp ứng yêu cầu sử
dụng cho nhân dân.
Yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan
liên quan đàm phán gói tài trợ của Ngân hàng thế giới và các tổ chức quốc tế
khác để hỗ trợ nguồn lực trước hết cho công tác phòng chống dịch.
3. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân
đã ủng hộ nguồn lực cho phòng, chống dịch. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, tổ chức phát động phong trào và tiếp nhận ủng
hộ để giao Bộ Y tế quản lý, sử dụng cho phòng, chống dịch.
4. Về việc công bố dịch đối với Hà Nội, Đà Nẵng và một số địa phương: Các
Bộ và địa phương liên quan thống nhất thực hiện theo quy định của pháp luật.
5. Các Bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày
04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính
phủ về thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
6. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19:
- Đề xuất định mức chi phù hợp cho người bị cách ly, cán bộ, nhân viên y tế,
chiến sỹ và những người trực tiếp thực hiện tiếp nhận người cách ly, làm việc, phục
vụ tại các khu cách ly tập trung, cách ly tại bệnh viện.
- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định kịp thời những vấn đề cần thiết.
7. Ban cán sự Đảng Bộ Y tế khẩn trương chuẩn bị báo cáo Bộ Chính trị về tình
hình phòng, chống dịch COVID-19.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, Ban chỉ đạo quốc gia
phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Các Thành viên BCĐ quốc gia phòng,
chống dịch viêm đường hô hấp cấp;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,
Trợ lý TTCP, TGĐ cổng TTĐT,
các Vụ: TH, QHQT, QHĐP, TKBT,
NC, KTTH, NN, CN;
- Lưu: VT, KGVX (3) Q

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Mai Tiến Dũng
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