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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   
_____________ 

 

Sáng ngày 17 tháng 3 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 

đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với lãnh đạo các địa 

phương về phòng, chống dịch Covid-19. Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng 

Chính phủ: Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Y 

tế Nguyễn Thanh Long, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Đắc Vinh, 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng 

của Quốc hội Phạm Tất Thắng; các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia 

phòng, chống dịch Covid-19; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân 63 tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương. 

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp Ban Chỉ đạo quốc gia về kết quả công tác 

phòng chống dịch từ đầu năm 2020 đến nay, phát biểu của các Phó Thủ tướng 

và đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 

1. Ngay từ khi dịch xuất hiện, Việt Nam đã nhanh chóng nhận diện chính 

xác mức độ nguy hiểm của dịch bệnh và đã kịp thời kích hoạt hệ thống phòng, 

chống dịch ở cấp quốc gia, đưa ra các giải pháp phù hợp với diễn biến dịch và 

thực lực đất nước. Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội, Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thường 

xuyên quan tâm chỉ đạo, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với tinh thần “chống 

dịch như chống giặc”, đã triển khai quyết liệt, kịp thời, thần tốc, linh hoạt, đồng 

bộ các biện pháp phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội. Chính phủ,  

Thủ tướng Chính phủ đã sâu sát, kịp thời đề ra phương châm, chiến lược, các 

nguyên tắc, biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, đồng bộ và hiệu quả. 

Đến nay, Việt Nam đã đạt được kết quả toàn diện cả về y tế và kinh tế, 

kiểm soát được dịch bệnh, duy trì sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, được 

quốc tế đánh giá cao và nhân dân đồng tình, tin tưởng, ủng hộ. Đây là kết quả 

của sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, mọi người dân và doanh 

nghiệp, của toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó có vai trò, đóng 

góp quan trọng của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch các cấp, đội ngũ y bác sĩ, quân y, lực lượng quân đội, 

công an, đặc biệt là chính quyền địa phương các cấp. 
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Thủ tướng Chính phủ trân trọng cảm ơn toàn thể nhân dân trong nước và 

đồng bào ta ở nước ngoài, các ngành, các cấp, cấp ủy và chính quyền các địa 

phương đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đồng lòng chia sẻ và chung tay hành 

động phòng, chống dịch. 

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 

Vũ Đức Đam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Nguyễn Thanh Long đã thực hiện tốt 

nhiệm vụ chỉ đạo phòng, chống dịch; biểu dương, đánh giá cao các Thành viên 

Ban Chỉ đạo, các địa phương trong cả nước, các cơ quan truyền thông… đã 

đóng góp tích cực trong chỉ đạo. 

2. Từ thực tiễn phòng, chống dịch thời gian qua, có nhiều bài học kinh 

nghiệm cần được tiếp tục vận dụng, không chỉ cho công tác phòng, chống dịch 

mà còn cho nhiều nhiệm vụ khác: 

a) Thứ nhất, có sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt, kịp thời của Đảng và 

Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó nổi bật là tinh thần trách 

nhiệm, tận tụy, quên mình của cán bộ ngành y tế, lực lượng quân đội, biên phòng, 

công an, sự cố gắng, chủ động, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các địa phương 

(nhất là các đồng chí ở cơ sở xã, thôn, bản, ấp, khu phố, tại các khu cách ly...). 

b) Thứ hai, quan điểm bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân là quan trọng 

hàng đầu đã tạo tiền đề cho mọi nỗ lực, đồng thuận và huy động nguồn lực xã 

hội cho phòng, chống dịch. 

c) Thứ ba, cần xây dựng, vun đắp tinh thần tự cường, tự chủ, nỗ lực vượt 

khó, đoàn kết một lòng ở tất cả các cấp, các ngành, các chủ thể trong xã hội, 

phát huy vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

d) Thứ tư, cung cấp thông tin công khai minh bạch, kịp thời, tạo đồng 

thuận xã hội và tạo điều kiện để trao đổi, kiểm tra, giám sát. 

đ) Thứ năm, luôn quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, cung ứng hàng hóa 

thiết yếu cho nhân dân, bảo đảm tài chính cho phòng, chống dịch cũng như các 

cân đối lớn của nền kinh tế. 

e) Thứ sáu, chú trọng hợp tác quốc tế, chủ động đưa ra các sáng kiến và 

tham gia có trách nhiệm vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong 

giải quyết các thách thức toàn cầu góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt 

Nam trên trường quốc tế. 

3. Dịch bệnh trên thế giới đã có dấu hiệu thuyên giảm, song cuộc chiến 

chống đại dịch vẫn chưa dừng lại, nguy cơ dịch bệnh vẫn luôn thường trực. Các 

Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính 

trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và các 

hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh, không lơ là, chủ quan, đồng 
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thời quyết tâm phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới, bảo đảm an 

sinh xã hội. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phù hợp về tài 

khoá, tiền tệ, thương mại, đầu tư và các chính sách hỗ trợ người dân, doanh 

nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh. Tích cực triển khai các biện 

pháp hỗ trợ đã ban hành và nghiên cứu bổ sung các các biện pháp hỗ trợ mới 

(trong đó có gói an sinh xã hội thứ 2), kể cả chính sách, giải pháp đặc thù phục 

hồi và cơ cấu lại những ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, 

những ngành, lĩnh vực then chốt (đặc biệt là du lịch, hàng không…).  

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

a) Chủ động xây dựng các phương án chống dịch với phương châm 4 
tại chỗ, bảo đảm sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống dịch bệnh. 

b) Phối hợp với Bộ Y tế rà soát, chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản, thường 
xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn, diễn tập phòng dịch. Quán triệt phương 
châm “truy vết thần tốc, khoanh vùng nhanh, xét nghiệm rộng, phong tỏa 
hẹp” và thực hiện cách ly tập trung ngay với tất cả các trường hợp tiếp xúc 
gần (F1), khống chế mầm bệnh, không để lây lan rộng ra cộng đồng, hạn chế 
đến mức thấp nhất các tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế - xã hội. 

c) Chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn 
của Bộ Y tế, trước hết là đeo khẩu trang, không tụ tập đông người không cần 
thiết (đối với đám cưới, đám tang cần hạn chế số lượng người tham gia và 
thực hiện tốt 5K); chú ý các biện pháp phù hợp với các đối tượng, khu vực có 
nguy cơ cao; thường xuyên kiểm tra, giám sát phòng chống dịch tại các cơ sở 
cách ly tập trung và cách ly tại khách sạn, cơ sở lưu trú... 

d) Phối hợp với Bộ Y tế tổ chức tốt việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 
bảo đảm an toàn, khẩn trương, đúng đối tượng.  

đ) Quản lý chặt ch  người nhập cảnh, các cơ sở cách ly. 

e) Có phương án cụ thể và tổ chức thực hiện tốt mục tiêu kép, nhất là 
những tỉnh có dịch trong cộng đồng mới trải qua và đang trải qua đợt dịch thứ 
3 như Hải Dương và một số địa phương.  

5. Bộ Y tế chỉ đạo toàn ngành thực hiện chế độ sẵn sàng ứng phó với mọi 
tình huống dịch bệnh và tập trung chỉ đạo: 

a) Khẩn trương tổ chức thực hiện tốt, kịp thời việc tiêm vắc xin phòng 
Covid-19 đảm bảo an toàn, đúng đối tượng, hướng tới thực hiện tiêm chủng 
toàn dân. Xem xét, tiếp cận các nguồn vắc xin khác nhau. Đánh giá kỹ mức 
độ an toàn của vắc xin. Tiếp tục nghiên cứu phát triển vắc xin trong nước để 
sớm đưa vào sử dụng trong năm 2022. 

b) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng 
chống dịch tại các cơ sở y tế; phối hợp với các ngành, các địa phương kiểm 
tra, giám sát công tác chuẩn bị phòng, chống dịch, quản lý người nhập cảnh. 
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c) Phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét các biện pháp phòng 

chống dịch phù hợp khi triển khai áp dụng “hộ chiếu vắc xin”. 

d) Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong mua 

sắm vật tư, trang thiết bị... phòng, chống dịch.  

đ) Tiếp tục đào tạo, tập huấn, diễn tập củng cố năng lực cho hệ thống y tế 

toàn quốc (về truy vết, xét nghiệm, chuyên môn, kỹ thuật, nhân lực); chủ trì, phối 

hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh, nâng cao chất lượng khám 

chữa bệnh từ xa, ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao năng lực cán bộ y tế. 

6. Bộ Quốc phòng: 

a) Chỉ đạo Bộ đội biên phòng tăng cường tuần tra, giám sát, kiểm soát chặt 

ch  đường biên giới, cửa khẩu, cảng biển; ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái 

phép, nhất là tại các đường mòn, lối mở, khu vực cửa khẩu. Phối hợp với cơ 

quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép. 

b)  Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác tiếp 

nhận, cách ly người nhập cảnh. Tăng cường quản lý không để lây chéo trong 

khu cách ly, lây ra cộng đồng và ngược lại. 

7. Bộ Công an: 

a) Tăng cường quản lý xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu; phát hiện, ngăn 

chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, tổ chức nhập 

cảnh trái phép, các cơ sở lưu trú, khách sạn nhận người nhập cảnh trái phép lưu 

trú, doanh nghiệp nhận lao động là người nhập cảnh trái phép. 

b) Chỉ đạo công an các cấp phối hợp với chính quyền địa phương quản lý 

chặt ch  địa bàn dân cư; bảo đảm việc chấp hành nghiêm khai báo lưu trú, tạm 

trú, nhất là khai báo y tế.  

c) Giao lực lượng công an địa phương, phối hợp với ngành giao thông, các 

cơ quan vận tải công cộng đường dài giám sát việc khai báo y tế của hành 

khách, nhất là người nước ngoài; sớm làm rõ vụ nước ngoài nhập cảnh trái phép 

được phát hiện tại thành phố Hồ Chí Minh. 

8. Bộ Thông tin và truyền thông: 

a) Chỉ đạo thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh; tiếp tục đẩy mạnh 

tuyên truyền về thực hiện yêu cầu 5K và chủ trương tiêm vắc xin phòng bệnh; 

xử lý nghiêm việc đưa tin sai lệch về dịch bệnh, gây tâm lý hoang mang trong 

cộng đồng. 

b) Tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế triển khai tốt ứng dụng khai báo y tế, 

thực hiện truy vết các trường hợp nghi ngờ và xây dựng bản đồ an toàn dịch 

bệnh, cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho người dân. 
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9. Bộ Giao thông vận tải: 

a) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt việc hướng dẫn quy trình nhập cảnh và 

giám sát cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh vào 

Việt Nam trên chuyến bay quốc tế; hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch 

trên các chuyến bay trong nước. 

b) Phối hợp với các Bộ: Y tế, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao... xem xét 

từng bước mở lại các đường bay quốc tế, triển khai áp dụng “hộ chiếu vắc xin” 

và kiểm soát dịch bệnh trong giao thương với các nước.  

c) Chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch  

Covid-19 trong hoạt động vận tải; giám sát việc khai báo y tế của hành khách, 

nhất là người nước ngoài. 

10. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục chỉ đạo thực hiện, kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các khu công 

nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, doanh nghiệp, nơi tập trung nhiều lao động. 

11. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

a) Phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại các khách sạn, cơ sở lưu trú 

được sử dụng làm cơ sở cách ly; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm. 

b) Có hướng dẫn cụ thể hơn và tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc 

ngành quán triệt, thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch tại các cơ sở 

lưu trú, khách sạn, các địa điểm du lịch, du lịch tâm linh... 

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan nghiên 

cứu các đề xuất của Hội đồng tư vấn du lịch về một số biện pháp kiểm soát để 

mở lại hoạt động du lịch quốc tế trong bối cảnh dịch bệnh. 

12. Bộ Ngoại giao chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức các chuyến bay đưa 

công dân về nước khi mở lại các đường bay quốc tế; tăng cường vận động, 

tuyên truyền, cung cấp thông tin và phổ biến quy định để người Việt Nam tại 

nước ngoài không nhập cảnh trái phép. 

13. Chính phủ đề nghị Ban Dân vận Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, các tổ chức, đoàn thể tăng cường phối hợp chặt ch  với chính quyền các 

cấp trong tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, cảnh giác với 

tình hình dịch bệnh và tự giác tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch.  

14. Các đồng chí Bộ trưởng, Bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung 

ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ 

chức biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong 

phòng, chống dịch bệnh. 
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Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đề xuất Thủ tướng 

Chính phủ xem xét, có các hình thức khen thưởng phù hợp cho các tổ chức, 

cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch bệnh. 

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; 

- Ban Dân vận Trung ương; 

- Ban Tuyên giáo Trung ương; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- VP TW Đảng, VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội; 

- Ủy ban Văn hóa, GDTNTNNĐ của QH; 

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

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

- Các Thành viên BCĐ quốc gia phòng,   

  chống dịch viêm đường hô hấp cấp; 

- Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND 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 TTgCP, TGĐ cổng TTĐT,  

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

  QHĐP, TKBT, NN, CN, PL, KSTT;  

- Lưu: VT, KGVX (3) Q 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 
 

 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Hiệp 
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