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THÔNG BÁO
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính,
tại cuộc họp trực tuyến các địa phương về công tác
phòng, chống dịch COVID-19
____________

Chiều ngày 16 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã
chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương về các giải pháp ngăn chặn ca lây
nhiễm cộng đồng, ngăn chặn ca chuyển nặng, tử vong do COVID-19, việc tiêm vắc
xin cho người từ 12 tuổi trở lên, về thuốc điều trị COVID-19 và tăng cường năng lực
y tế cơ sở, y tế dự phòng. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu trụ sở Chính phủ có
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long,
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, lãnh đạo các Bộ:
Quốc phòng, Công an, Y tế và Văn phòng Chính phủ. Tại các điểm cầu địa phương
có Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thành viên
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp tỉnh; Lãnh đạo Tổ công tác đặc biệt của Chính
phủ thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 (dự họp tại điểm cầu Thành
phố Hồ Chí Minh). Sau khi nghe báo cáo của Bộ trưởng Bộ Y tế, ý kiến phát biểu
của các địa phương, các đại biểu tham dự cuộc họp và ý kiến của Phó Thủ tướng
Vũ Đức Đam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận như sau:
Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về hướng
dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và
hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế (theo Quyết định 4800/QĐ-BYT ngày 12
tháng 10 năm 2021) cơ bản phù hợp, sát tình hình và đang được thực hiện có hiệu
quả. Tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc.
Tuy nhiên, những ngày gần đây số ca mắc, chuyển nặng và tử vong vẫn
diễn biến phức tạp ở một số địa phương. Nguyên nhân chủ yếu do các hoạt động
xã hội trở lại bình thường, giao lưu đi lại của người dân tăng; còn tồn tại mầm
bệnh trong cộng đồng; biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh; nhiều người dân
có tâm lý chủ quan, chấp hành chưa nghiêm quy định 5K, đặc biệt là việc không
đeo khẩu trang nơi công cộng; một bộ phận người dân chưa tiêm vắc xin; số ca tử
vong chủ yếu ở những người cao tuổi, người có bệnh lý nền, chưa tiêm hoặc tiêm
chưa đủ 2 mũi vắc xin. Việc nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở chưa
được triển khai kịp thời ở một số nơi, dẫn tới bị động, lúng túng khi dịch bệnh
diễn biến phức tạp. Một số địa phương thiếu chủ động nguồn nhân lực, dựa nhiều
vào lực lượng hỗ trợ của trung ương và địa phương khác.
Dự báo thời gian tới, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Biến chủng
Omicron có tốc độ lây lan nhanh hơn chủng Delta, chưa có đánh giá chính thức
về độc lực và khả năng kháng vắc xin của biến chủng này, đồng thời không loại
trừ xuất hiện các biến chủng mới.
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Để thực hiện hiệu quả mục tiêu “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu
quả dịch bệnh”, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
1. Về tổng thể, các nguyên lý, 3 trụ cột phòng chống dịch (cách ly - xét
nghiệm - điều trị) và công thức “5K + vắc xin, thuốc điều trị + đề cao ý thức người
dân và các biện pháp khác”… đã được đúc kết là phù hợp, khoa học, sát thực tế.
Các địa phương, bộ ngành, cơ quan, đơn vị rà soát, rút kinh nghiệm, cần tiếp tục
tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt hơn nữa; không tổ chức các hoạt động
tập trung đông người, nhất là vào dịp Tết Dương lịch và tết Nguyên đán; xử lý
nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.
- Cần bảo đảm thực hiện đầy đủ các yêu cầu: (i) người dân phải được tiếp
cận y tế từ sớm, từ xa, nâng cao năng lực y tế cơ sở, chủ động sẵn sàng về trang
bị, nhân lực, thuốc điều trị, ô xy…; (ii) vắc xin là yếu tố chiến lược, quyết định cả
trước mắt và dài hạn đối với công tác phòng, chống dịch; (iii) bảo đảm dinh dưỡng
và chăm sóc, động viên tinh thần cho người bệnh, kết hợp đông y và tây y trong
điều trị.
- Để ngăn chặn ca lây nhiễm, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, bám sát tình
hình, sớm phát hiện các chủng mới xâm nhập vào Việt Nam; tăng cường xét
nghiệm tầm soát với đối tượng, địa bàn có nguy cơ cao; đặc biệt chú ý công tác
phòng, chống dịch tại các đô thị lớn, khu công nghiệp.
- Thần tốc hơn nữa trong thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc xin tổ chức
tiêm an toàn, nhanh nhất. Chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2021 phải hoàn thành
việc tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên; không để sót, đặc biệt người có bệnh
nền, người trên 50 tuổi; hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12-18 tuổi trong
tháng 01 năm 2022, mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong Quý I năm 2022.
Chủ động có kế hoạch, phương án tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 tuổi đến 11 tuổi
sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền và theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế
giới.
2. Bộ Y tế bảo đảm đủ vắc xin cho tiêm chủng, hướng dẫn, tổ chức chiến
dịch tiêm khoa học, hợp lý, hiệu quả. Các địa phương tổ chức thực hiện tiêm vắc
xin theo hướng dẫn của Bộ Y tế; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các tỉnh, thành
phố bảo đảm tiến độ tiêm vắc xin khi được phân bổ; xác định trách nhiệm cá nhân
và tập thể khi không hoàn thành nhiệm vụ; tiến hành “đi từng ngõ, gõ từng nhà,
rà từng người”, tổ chức các tổ lưu động để vận động người dân và tiến hành tiêm
vắc xin. Xem xét chế tài xử lý với những người không chịu tiêm vắc xin (trừ người
chống chỉ định tiêm).
3. Bộ Y tế bảo đảm đủ thuốc điều trị; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, các
bệnh viện trên toàn quốc chủ động mua sắm theo quy định; phân bổ, hỗ trợ kịp thời
thuốc điều trị cho các địa phương; chịu trách nhiệm kiểm định, quản lý chất lượng
thuốc được đưa vào sử dụng; tổ chức mua tập trung một số loại thuốc điều trị thiết yếu
và phải bảo đảm có cơ số dự phòng phù hợp cho tình huống dịch bệnh diễn biến xấu.
Hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, đơn vị khẩn trương nhập khẩu,
sản xuất thuốc điều trị COVID-19; thúc đẩy thử nghiệm, chuyển giao công nghệ, sản
xuất vắc xin, thuốc điều trị COVID-19 trong nước.
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4. Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo tăng cường tập huấn, nâng cao trình độ chuyên
môn để phát hiện, xét nghiệm sàng lọc, điều trị ban đầu, điều trị sớm các trường
hợp F0 tại cơ sở, tại nhà cho hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở; chỉ đạo thành lập
trạm xá lưu động, bảo đảm trang thiết bị y tế cần thiết, đồng thời điều động lực
lượng hỗ trợ từ nơi khác đối với địa phương phát hiện nhiều ca nhiễm, dịch diễn
biến phức tạp; huy động nhân viên y tế đã nghỉ hưu, hệ thống y tế tư nhân tham
gia công tác chăm sóc, hỗ trợ điều trị người nhiễm COVID-19, nhất là tại cơ sở.
5. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện
trình Chính phủ ban hành các chế độ, chính sách về phụ cấp cho nhân viên y tế
cơ sở, y tế dự phòng; nghiên cứu, xây dựng Đề án kiện toàn, nâng cao năng lực
hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng phù hợp với dự báo về tình hình dịch bệnh, nhu
cầu chăm sóc điều trị ban đầu.
6. Bộ Giao thông vận tải, các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện kế hoạch
mở lại các đường bay quốc tế bảo đảm an toàn, phù hợp tình hình và thông lệ của
các nước với phương châm “không quá thận trọng nhưng cũng không quá chủ quan”
theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh.
7. Các địa phương tiếp tục tham khảo, lấy ý kiến của doanh nghiệp, người
dân về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, phù hợp và bảo đảm
sản xuất kinh doanh an toàn; tiếp tục quan tâm công tác bảo đảm an sinh xã hội,
đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tự giác, tự nguyện, tích cực tham gia công
tác phòng, chống dịch để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng, vì lợi ích quốc
gia, dân tộc.
8. Bộ Tài chính, Bộ Y tế xử lý kịp thời các kiến nghị về tài chính, thuốc,
vắc xin, trang thiết bị y tế theo đề nghị của các tỉnh, trường hợp vượt thẩm quyền
báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
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;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- VP TW Đảng; VP Chủ tịch nước; VP Quốc hội;
- UB VH, GD của QH; UB XH của QH;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN;
- Các Thành viên BCĐQG PC dịch COVID-19;
- Tổ Công tác đặc biệt của Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục: TH, KTTH,
QHQT, NC, QHĐP, TKBT, NN, CN, PL, KSTT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

