Thông báo kt lun nêu rõ:
Sáng ngày 26 tháng 4 nm 2021, ti Tr s Chính ph, Th tng Chính ph Phm Minh Chính ã ch trì cuc hp
v công tác phòng, chng dch COVID-19. Tham d cuc hp có các ng chí Thng trc Chính ph; lãnh o
các B: Y t, Quc phòng, Công an, Ngoi giao, Giao thông vn ti và Vn phòng Chính ph. Sau khi nghe
lãnh o B Y t báo cáo, ý kin ca các Phó Th tng và phát biu ca i biu d hp, Th tng Chính ph Phm Minh
Chính có ý kin kt lun nh sau:
Dch bnh COVID-19 trên th gii hin ang rt phc tp, tip tc gia tng v lng ngi mc bnh, s ngi vào bnh vin, s
ngi cht và bùng phát tr li ti nhiu quc gia trên th gii, trong ó có mt s nc láng ging có chung ng biên gii
phía Tây Nam. Trong nc ang tim n nguy c dch bnh bùng phát tr li rt cao. Vic thc hin “mc tiêu kép”
va phát trin kinh t, va bo m yêu cu phòng chng dch là mt nhim v rt khó khn. Chính ph, Th tng
Chính ph và Ban ch o quc gia phòng chng dch COVID-19 ã rt quan tâm, thng xuyên ch o quyt lit.
Tuy nhiên, thc t gn ây cho thy trong xã hi ang xut hin tâm lý ch quan, l là, mt s ni cha nghiêm túc
thc hin úng các yêu cu v phòng chng dch.
Th tng Chính ph yêu cu các b, ngành, a phng, các t chc, n v và tng ngi dân tuyt i không c l là, ch
quan, nêu cao ý thc và trách nhim vì sc khe cng ng và cá nhân, tp trung thc hin nghiêm các bin
pháp phòng, chng dch ã ra, trong ó lu ý:
1. Th trng các b, ngành, c quan và ngi ng u các cp a phng ch o ch ng phi hp, cp nht tình hình
trong nc và th gii, rà soát không ngng hoàn thin và t chc thc hin nghiêm các gii pháp phòng, chng
dch trong phm vi qun lý cho phù hp vi tình hình dch bnh và yêu cu thc t; không b ng trong các kch
bn bùng phát dch có th xy ra; bo m cht ch, úng chc nng, nhim v, thm quyn, d thc hin, d giám sát, d
kim tra và rõ trách nhim ca t chc, cá nhân.
2. i vi cá nhân: Thc hin nghiêm yêu cu 5K, c bit là eo khu trang. i vi các c quan, n v, t chc: Thc hin
nghiêm các yêu cu v an toàn COVID-19; thng xuyên t kim tra và cp nht kt qu thc hin trên bn
phòng chng dch COVID-19. Các c quan chc nng kiên quyt x lý nghiêm các t chc, cá nhân vi phm
theo quy nh ca ng và pháp lut ca Nhà nc.
3. B Quc phòng, B Công an, U ban nhân dân cp tnh, các b, ngành có liên quan tng cng giám sát,
kim tra vic tuân th các quy trình, th tc và quy nh v cách ly bt buc ti các khu cách ly tp trung, các c s
lu trú và doanh nghip và theo dõi y t sau cách ly.
4. B trng các b, Th trng c quan ngang b, c quan thuc Chính ph, Ch tch y ban nhân dân tnh, thành
ph trc thuc Trung ng ch o hn ch các s kin tp trung ông ngi; trng hp cn thit phi t chc thì c quan, n v
ch trì t chc s kin chu trách nhim trc pháp lut v thc hin nghiêm các yêu cu, iu kin quy nh v bo m an
toàn phòng, chng dch.
5. Ch tch U ban nhân dân các tnh, thành ph trc thuc Trung ng báo cáo cp u cùng cp thng nht ch o
và huy ng c h thng chính tr vào cuc thc hin tt nhim v phòng chng dch trên a bàn; bo m vic tuân th
các quy nh v phòng chng dch i vi t chc, cá nhân, vic thc hin yêu cu v eo khu trang ni ông ngi, nht là
ti các l hi, các hot ng hiu, h; trng hp xy ra lây nhim dch trong cng ng trên a bàn thì tu mc s b xem
xét, x lý trách nhim theo quy nh.
Các a phng có ng biên gii, nht là biên gii Tây Nam ch ng phi hp vi B Quc phòng, B Công an, hp tác
cht ch vi các nc láng ging tng cng công tác tun tra, kim soát hot ng nhp cnh qua ng b và ng bin;
kiên quyt kim soát, ngn chn và x lý nghiêm theo pháp lut hot ng nhp cnh trái phép.
6. B Y t ch ng hn trong hp tác quc t m rng phm vi tip cn các ngun vaccine phòng dch COVID-19,
công ngh xét nghim nhanh và tng cng ch o to iu kin thun li nht sn xut vaccine trong nc.
7. T công tác gm các B: Ngoi giao, Quc phòng, Công an, Y t, Giao thông vn ti tip tc thc hin tt các
nhim v ã c giao, tng cng qun lý cht ch hot ng nhp cnh ca công dân Vit Nam, nhà ngoi giao, nhà u t,

chuyên gia, k thut... theo úng ch o ca Ban ch o quc gia phòng chng dch COVID-19.
8. Các B: Thông tin và Truyn thông, Y t, ài Truyn hình Vit Nam, ài Ting nói Vit Nam, Thông tn xã
Vit Nam, y ban nhân dân các tnh, thành ph trc thuc Trung ng, các c quan báo chí tip tc truyn thông
v cao cnh giác vi dch bnh, thc hin vic tiêm vaccine phòng COVID-19, t giác thc hin các bin pháp
phòng, chng dch theo quy nh./.
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