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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 13 tháng 4 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, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu 

niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng Trung 

ương Nguyễn Đắc Vinh, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch 

Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, đại diện lãnh đạo 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, các Thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, 

chống dịch COVID-19.  

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 như sau: 

1. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ 

Chí Minh và nhiều địa phương đã thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các Chỉ thị số 15/CT-TTg và 

16/CT-TTg, được nhân dân cơ bản ủng hộ và đạt kết quả tốt. 

2. Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ 

cao lây nhiễm trong cộng đồng, đòi hỏi cả nước tuyệt đối không lơ là, chủ quan, 

mất cảnh giác. Cần thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách trong thời gian 

ngắn để không phải áp dụng biện pháp phong tỏa trong thời gian dài; tiếp tục 

quán triệt và thực hiện đầy đủ phương châm chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế, 

ưu tiên bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. 

Trong một vài ngày qua, tại một số nơi đã có hiện tượng lơi lỏng, tụ tập 

đông người tại nơi công cộng, mở cửa bán hàng… cần nghiêm túc rút kinh 

nghiệm, không để tiếp tục tái diễn. 

3. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp 

tục thực hiện nghiêm, không lơi lỏng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch 

theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, nhất là các biện pháp về hạn chế ra đường, không 

tập trung đông người, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu khi giao tiếp. 

Tiếp tục khóa chặt không để nguồn lây xâm nhập qua đường nhập cảnh, thực 
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hiện quyết liệt việc phát hiện, khoanh vùng, cách ly, dập dịch trong nước; các 

trường hợp nhập cảnh phải được cách ly ít nhất 14 ngày theo đúng quy định. 

Riêng về biện pháp cách ly toàn xã hội, giao Ban chỉ đạo quốc gia phòng, 

chống dịch COVID-19 báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương án về 

cách ly toàn xã hội sau ngày 15 tháng 4 năm 2020. 

Giao Ban chỉ đạo quốc gia chỉ đạo cụ thể về thành lập, hoạt động của các 

Đội công tác tăng cường, thực hiện nhanh việc truy vết, khoanh vùng, dập dịch 

ở các địa phương. 

3. Người đứng đầu các ngành, các cấp chính quyền, doanh nghiệp phải chịu 

trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn và trong phạm vi quản 

lý. Các địa phương chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch 

tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp, công trường xây dựng, tăng cường việc 

bảo hộ an toàn đối với công nhân, người lao động; quan tâm đến đời sống các 

đối tượng yếu thế. 

4. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương báo cáo Phó Thủ tướng Chính 

phủ Vũ Đức Đam trước khi trình Thủ tướng Chính phủ về phương án tổ chức 

học, thi của học sinh năm học 2019-2020. 

5. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, đặc biệt công an các địa 

phương tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho người 

dân; khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc gây rối trật tự công cộng, 

đua xe, chống người thi hành công vụ… trong thời gian phòng, chống dịch.  

6. Thủ tướng Chính phủ biểu dương Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông 

tin và Truyền thông đã tập hợp, huy động các nhà khoa học, các chuyên gia 

nghiên cứu và kịp thời có các sản phẩm khoa học công nghệ phục vụ hiệu quả 

công tác truy vết, kiểm soát các ca bệnh, khoanh vùng, dập dịch, dự báo dịch 

tễ… đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống dịch; biểu dương lực lượng 

Bộ đội biên phòng đã bám biên từ tết âm lịch đến nay để ngăn chặn dịch từ các 

nước vào Việt Nam;  

7. Về các kiến nghị của Ban chỉ đạo quốc gia: 

a) Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin 

và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thực hiện các giải pháp thanh toán không 

dùng tiền mặt để hạn chế nguy cơ lây nhiễm qua việc sử dụng tiền mặt. 

b) Đồng ý triển khai việc tư vấn khám chữa bệnh trực tuyến. 

c) Giao Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện và 

sớm đưa vào sử dụng phần mềm giám sát, truy vết ca bệnh, kiểm soát nguồn lây 

bệnh, bảo đảm an toàn, không để lộ lọt thông tin cá nhân. 

d) Đồng ý xuất khẩu khẩu trang y tế, trang phục phòng hộ, trang thiết bị y tế 

phục vụ phòng, chống dịch theo nguyên tắc bảo đảm đủ cho nhu cầu trong nước 

(kể cả dự trữ) và chỉ xuất khẩu cho các nước bị ảnh hưởng nặng của dịch bệnh. 

Bộ Y tế, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan xử lý nhanh việc này, không 

để lỡ thời cơ. 
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Bộ Y tế khẩn trương trình Chính phủ sửa đổi nghị quyết 20/NQ-CP ngày 

28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu nêu trên.  

8. Đề nghị Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chỉ đạo việc hình 

thành ngành công nghiệp sản xuất máy thở tại Việt Nam. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, 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; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Quốc hội; 

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Ủy ban Văn hóa, GDTNTNNĐ của QH; 

- Ủy ban về các vấn đề xã hội của QH; 

- Các Thành viên BCĐ quốc gia phòng,   

  chống dịch viêm đường hô hấp cấp; 

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Tòa án nhân dân tối cao;  

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN,  

  Trợ lý TTCP, TGĐ cổng TTĐT,  

  các Vụ, Cục: TH,  KTTH, QHQT, NC,    

  QHĐP, TKBT, NN, CN, PL, KSTT;  

- Lưu: VT, KGVX (3) Q 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

 

 

 

Mai Tiến Dũng 
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