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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia    

tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 
_____________ 

Chiều ngày 19 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng 

Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

Covid-19 đã chủ trì cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về công tác 

phòng, chống dịch Covid-19. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các Thành viên 

Ban Chỉ đạo Quốc gia và các chuyên gia, các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng 

Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận, giao nhiệm vụ như sau: 

1. Về xét nghiệm: 

 - Bộ Y tế khẩn trương ban hành hướng dẫn xét nghiệm trên cơ sở sử dụng 

hiệu quả nhất trang thiết bị, các công nghệ, loại sinh phẩm hiện có phục vụ mục 

tiêu sàng lọc, khoanh vùng nhanh gọn nhất trong cộng đồng; mục tiêu đảm bảo 

an toàn các cơ sở khám chữa bệnh; mục tiêu phân loại trong các khu cách ly…; 

khẩn trương giải quyết các thủ tục cấp phép các sinh phẩm xét nghiệm, thúc đẩy 

nghiên cứu sản xuất trong nước, nhập khẩu các sinh phẩm đáp ứng yêu cầu tăng 

cường năng lực, tốc độ xét nghiệm và tiết kiệm chi phí. 

 Trước ngày 23/5 ban hành hướng dẫn về xét nghiệm trong các khu cách ly 

đối với người nhập cảnh.  

 - Bộ Quốc phòng đảm bảo công tác xét nghiệm trong các khu cách ly tập 

trung do Bộ Quốc phòng quản lý. 

 - Bộ Y tế phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát kỹ các quy 

định, hướng dẫn và tăng cường công tác truyền thông để người dân tham gia xét 

nghiệm sàng lọc đúng đối tượng; tránh tạo tâm lý người dân dù không thuộc đối 

tượng phải xét nghiệm vẫn tìm cách tự đi xét nghiệm, đồng thời xử lý việc tổ 

chức xét nghiệm cho người dân không đúng đối tượng gây lãng phí cho xã hội, 

gây tâm lý chủ quan với người được xét nghiệm có kết quả âm tính.  

 2. Về quản lý người nhập cảnh, người cách ly tập trung, cách ly tại nhà, 

theo dõi y tế:  

 - Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện, ban hành văn bản quy định, chỉ đạo, 

hướng dẫn theo hướng tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quản lý chặt chẽ người 

nhập cảnh trong cả quá trình từ khi đăng ký về, nhập cảnh, cách ly, di chuyển từ 

nơi cách ly về nơi cư trú, theo dõi y tế sau cách ly; quản lý các trường hợp 

nhiễm virus, nghi nhiễm và những người có liên quan; quy định rõ trách nhiệm 

của mọi tổ chức, cá nhân liên quan.  
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 - Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, Tổ thông tin 

của Ban chỉ đạo quốc gia khẩn trương hoàn thiện công cụ công nghệ thông tin 

để phục vụ công tác quản lý, giám sát. Tổ thông tin của Ban chỉ đạo quốc gia tổ 

chức lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ công tác giám sát. 

 3. Về xác định mức độ nguy cơ và các biện pháp phòng chống dịch tương 

ứng đối với địa phương và cả nước:   

 - Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tổ thông tin của Ban 

chỉ đạo quốc gia tiếp thu các ý kiến đóng góp tại cuộc họp, khẩn trương báo cáo 

Ban chỉ đạo quốc gia tại cuộc họp ngày 21 tháng 5 năm 2021 để sớm ban hành. 

Lưu ý kế thừa phương án đã xây dựng từ tháng 5 năm 2020, làm rõ hơn các thông 

tin các cấp cần cập nhật theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ làm, đưa ra đánh giá 

tình hình và dự báo cho toàn quốc, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã với 4 cấp độ: bình 

thường mới, có nguy cơ, nguy cơ cao và nguy cơ rất cao. Đối với các giải pháp, 

cần xác định những giải pháp bắt buộc và những giải pháp do địa phương quyết 

định nhằm phát huy sáng tạo của địa phương và đảm bảo mục tiêu kép.  

 Tổ Thông tin của Ban chỉ đạo quốc gia tổ chức phân tích thông tin, kiến 

nghị hoàn thiện trong quá trình thực hiện và đưa ra các khuyến nghị giúp việc ra 

quyết định của các cấp nhanh, hiệu quả.  

 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; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

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

- UB VHGDTNTNNĐ, UB các VĐXH 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; 

- 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;  

- Lưu: VT, KGVX, Q 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Hiệp 
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