Ngh quyt nêu rõ: Dch bnh COVID-19 ang din bin ht sc phc tp ti nhiu a phng trên c nc, c bit là
Thành ph H Chí Minh. Th tng Chính ph ã ng ý áp dng bin pháp giãn cách xã hi theo Ch th s
16/CT-TTg (Ch th 16) ti 19 tnh, thành ph phía Nam nhm sm ngn chn, y lùi dch bnh COVID-19.
Tuy nhiên, k lut, k cng trong chp hành các bin pháp phòng, chng dch ca mt s c quan nhà nc và mt
b phn ngi dân cha cao, cha úng quy nh, hot ng vn ti, lu thông hàng hóa gia các a phng thc hin giãn
cách vi các a phng khác vn thiu ht và ách tc cc b; vic cung ng hàng hóa, nht là lng thc, thc phm,
nhu yu phm thit yu cho nhân dân ti các a phng thc hin giãn cách có ni, có lúc vn còn cha tht s ch
ng, hiu qu; vic phi hp gia các b, ngành, a phng cha tht cht ch; mt s a phng cha áp ng yêu cu v nng
lc phòng, chng dch trên a bàn.
Chính ph yêu cu Ban ch o quc gia phòng, chng dch COVID-19, các b, ngành tng cng ch o tp trung,
thng nht, chuyên sâu i vi Thành ph H Chí Minh và các tnh phía Nam cp liên vùng; ng thi tng cng k
lut, k cng, nâng cao ý thc chp hành ca ngi dân, bo m thc hin cht ch hn, hiu qu hn các bin pháp
phòng, chng dch theo Ch th 16, c bit có th thc hin giãn cách xã hi mc cao hn i vi các a bàn có din
bin dch t phc tp ti mt s a phng; vi mc tiêu bo v, chm sóc sc khe, tính mng ca nhân dân là trên ht, trc
ht.
Thành lp T công tác c bit ca Chính ph thc hin công tác phòng, chng dch COVID-19
Chính ph quyt ngh thành lp T công tác “c bit” ca Chính ph, t ti Thành ph H Chí Minh di s ch o ca
Ban ch o quc gia phòng, chng dch COVID-19 x lý, gii quyt ngay nhng nhim v, các vn cp bách,
phát sinh trong công tác phòng, chng dch COVID-19 ti Thành ph H Chí Minh và các tnh, thành ph
ang thc hin giãn cách xã hi.
Thành phn T công tác gm các ng chí Th trng các B: Quc phòng (T trng), Công an, Y t (T phó);
Nông nghip và Phát trin nông thôn, Thông tin và Truyn thông, Lao ng - Thng binh và Xã hi, Xây
dng, Công Thng, Giao thông vn ti; Ch tch y ban nhân dân Thành ph H Chí Minh (thành viên)
Các ng chí Thành viên là Th trng các b thc hin quyn hn ca B trng trong vic trc tip gii quyt các vn
thuc chc nng, nhim v, quyn hn ca B mình và phi hp vi các Thành viên T công tác thc hin công tác
iu phi chung ca T và thc hin s ch o, iu hành ca Ban ch o quc gia phòng, chng dch COVID-19.
Chính ph giao Phó Th tng Chính ph V c am, Trng Ban ch o quc gia phòng, chng dch COVID-19 trc
tip ch o hot ng ca T công tác theo thm quyn, vt thm quyn báo cáo Th tng Chính ph. Quy ch hot ng
ca T công tác thc hin theo quy nh ca Ban ch o quc gia.
Giao ng chí Th trng B Quc phòng, T trng T công tác khn trng thng nht vi các Thành viên ca T v quy
ch tm thi hot ng ca T công tác kp thi trin khai Ngh quyt này, báo cáo Phó Th tng Chính ph V c am,
Trng ban ch o quc gia.
Mua sm phc v phòng, chng dch COVID-19 là nhim v quan trng, cp bách, c áp dng iu 22, 26 Lut u
thu
Ngh quyt nêu rõ: Giao B trng B Y t ch trì, phi hp vi B Tài chính, B K hoch và u t và các c quan liên
quan ban hành danh mc mua sm tp trung i vi các sinh phm, vt t, trang thit b y t… phc v phòng,
chng dch.
Cn c tình hình dch bnh din bin phc tp, yêu cu bo v sc khe, tính mng ca nhân dân là trên ht, trc ht,
vic u t, mua sm sinh phm, vt t, trang thit b y t... kp thi, hiu qu là nhim v quan trng, cp bách trong
phòng, chng dch hin nay, c áp dng quy nh v mua sm ti các iu 22 và iu 26 Lut u thu.
B Y t ch trì, cùng các B: Tài chính, K hoch và u t, T pháp... di s ch o ca Phó Th tng Chính ph Lê
Minh Khái, khn trng hoàn thin c ch, d toán kinh phí mua sm trang thit b, vt t, sinh phm y t, hoàn

chnh T trình và D tho Ngh quyt ca Chính ph v c ch mua sm phc v phòng, chng dch COVID-19,
trình Chính ph xem xét, ban hành.
Nâng cao ý thc và s chp hành Ch th 16 ca nhân dân
Chính ph yêu cu các B, c quan ngang b, c quan thuc Chính ph, y ban nhân dân tnh, thành ph trc
thuc Trung ng, c bit là các a phng ang thc hin giãn cách xã hi theo Ch th 16 thng nht quan im ch o:
Nâng cao tinh thn trách nhim, sit cht k lut, k cng trong ch o, t chc thc hin phòng, chng dch, c bit là
nâng cao ý thc và s chp hành Ch th 16 ca nhân dân i vi các yêu cu v giãn cách cá nhân vi cá
nhân, gia gia ình vi gia ình, không t tp ông ngi, hn ch vic i li, không ra khi nhà nu không có vic tht s
cn thit... Các c quan, n v tng cng làm vic trc tuyn, b trí ngi i làm luân phiên ti công s không quá
50%. Vic thc hin các yêu cu giãn cách xã hi theo Ch th ca Th tng Chính ph va là trách nhim, ngha
v, va là quyn li ca mi ngi dân. Các trng hp vi phm u phi c x lý nghiêm theo úng quy nh.
Tp trung, u tiên ngun lc cao nht có th cho hot ng phòng, chng dch ti Thành ph H Chí Minh vi các
tnh, thành ph ang thc hin giãn cách xã hi. Tng cng các lc lng chuyên môn, chuyên gia, k c chuyên
gia c lp bo m ánh giá, nm chc và d báo úng tình hình, nguy c din bin dch bnh có bin pháp ngn
chn, kim soát phù hp, kh thi, hiu qu.
Thc hin tt công tác vn ti, lu thông hàng hóa gia các a phng ang thc hin giãn cách và các a phng
khác; bo m cung ng kp thi hàng hóa, c bit là lng thc, thc phm, nhu yu phm thit yu cho nhân dân ti
các a phng ang thc hin giãn cách xã hi. Quan tâm thc hin có hiu qu công tác bo m an sinh xã hi, trt
t an toàn xã hi ti các a phng ang thc hin giãn cách xã hi.
Lãnh o, ch o phi thng nht tm quc gia, nhng các b, ngành, a phng phi ch ng, thng xuyên trao i vi
nhau thng nht các bin pháp phòng, chng dch, nht là kim soát ngi, hàng hóa, phng tin i, n gia các a
phng, bo m phi hp cht ch, thông sut, hiu qu. Các a phng không t ý t ra “giy phép con” làm ách tc,
cn tr vic lu thông hàng hóa và ngi thi hành công v.
Tp trung y nhanh và thc hin có hiu qu chin lc vaccine, trong ó tng cng tip cn a dng các ngun
vaccine mua c nhiu vaccine nht có th trong thi gian sm nht. y nhanh tin chuyn giao công ngh,
nghiên cu, sn xut vaccine trong nc. T chc chin dch tiêm vaccine bo m kp thi, an toàn, hiu qu.
Khc phc tình trng giãn cách cha nghiêm, cha hiu qu
Chính ph yêu cu các tnh, thành ph ang giãn cách xã hi theo Ch th 16 phi thc hin nghiêm, cht ch,
hiu qu hn na. Cn c tình hình, din bin dch trên a bàn, các a phng ang thc hin giãn cách xã hi ch ng,
sáng to, linh hot áp dng các bin pháp phù hp và có th áp dng các bin pháp vi yêu cu cao hn, cht ch
hn quy nh ti Ch th 16, nht là kim tra, giám sát cht ch giãn cách gia ngi vi ngi, gia gia ình vi gia ình, t
dân ph vi t dân ph...; hn ch nhiu hn na, cht ch hn na s giao lu, gp g gia ngi vi ngi. Rà soát, khc phc
các tn ti, hn ch, bt cp ã xy ra va qua trong phòng, chng dch, nht là vic thc hin giãn cách cha
nghiêm, cha hiu qu.
Huy ng c h thng chính tr, nht là h thng chính tr ti c s, trong ó có lc lng quân i, công an, các oàn th
nhân dân, các T COVID cng ng tng cng kim tra, giám sát, tuyên truyn vn ng nhân dân thc hin Ch
th 16.
Rà soát ngay và xut c th yêu cu h tr v nhân lc, nht là bác s, iu dng viên, k thut viên, sinh phm,
trang thit b, vt t y t...; các a phng khác cng phi rà soát, thông báo v s lng nhân lc, các loi phng tin,
thit b có th chi vin, h tr. Vn phòng Chính ph phi hp vi B Y t tng hp và iu phi chung, bo m không
thiu, ht cho các a phng ang thc hin giãn cách và không chng chéo, lãng phí.
Ch ng rà soát, nm chc v s lng, nng lc tip nhn ca các khách sn, c s lu trú, trng hc, ký túc xá sinh viên

trên a bàn và h tng c s vt cht khác...; trên c s ó sn sàng các phng án huy ng kp thi các c s này nhm
bo m nng lc cách ly trong trng hp dch bùng phát, làm khu cách ly cho công nhân ca các c s sn xut
an toàn, qun lý công nhân i v theo phng châm “mt cung ng, hai im n”...
Phân công trách nhim c th ca tng B trng
Chính ph thng nht phân công trách nhim ca các B trng, Th trng c quan ngang b, c quan thuc Chính
ph:
1. B trng B Y t:
a) Chun b kch bn cao hn không b ng, lúng túng, chun b k các phng án ng phó theo tng cp dch
bnh có th xy ra. Tuyt i không thiu bnh vin, trang thit b y t nht là oxy, máy th.
b) Ch o, hng dn vic kp thi mua sm thit b bo h cho các lc lng trc tip làm công tác phòng chng dch,
trong ó có t l mua sm d phòng sn sàng ng phó vi tình hung dch cao hn; có vn bn hng dn ban hành
theo th tc rút gn.
c) Có hng dn bng vn bn vic thc hin rút ngn thi gian cách ly tp trung i vi ngi nhp cnh ã tiêm liu
vaccine phòng COVID-19.
d) Khn trng, kp thi có hng dn phân loi các trng hp F0, F1, F2 có bin pháp qun lý phù hp, khoa hc,
cht ch, hiu qu.
) c bit chú trng ch o thc hin chin dch tiêm vaccine bo m kp thi, an toàn, hiu qu.
2. B trng B Quc phòng ch o, huy ng lc lng (trong ó có lc lng dân quân t v trên a bàn) tham gia thc
hin các nhim v theo tinh thn là i quân chin u, i quân công tác, i quân sn xut và bo m an ninh, trt t ti
các a phng thc hin giãn cách xã hi, lu thông, vn chuyn lng thc, hàng hóa thit yu phc v nhân dân;
phi hp vi B Y t trin khai chin dch tiêm vaccine; phi hp vi B Y t, B Khoa hc và Công ngh ch o, thúc y
hot ng nghiên cu, sn xut vaccine trong nc.
3. B trng B Công an ch o các lc lng nghip v, Công an các a phng, nht là công an ti c s trin khai
ngay các bin pháp cn thit, bo m an ninh, trt t, an toàn xã hi, tng cng tham mu cp y, chính quyn v
các gii pháp bo m an ninh kinh t, an ninh lng thc, an ninh trong công nhân, phòng nga các phn ng
cc oan, chng i vic giãn cách gây mt n nh xã hi, nht là ti các a bàn, khu vc ang b phong ta, giãn
cách xã hi theo Ch th 16.
Huy ng tng lc các lc lng làm nhim v bo m an ninh, trt t c s (dân phòng, bo v dân ph, lc lng xung
kích an ninh...) tham gia cùng h thng chính tr c s phòng, chng dch theo phng châm 4 ti ch.
4. B trng B Giao thông vn ti tp trung ch o, hng dn vic bo m hàng hóa, nguyên liu sn xut, lng thc, thc
phm, hàng hóa thit yu c lu thông thông sut, an toàn; ch ng phi hp vi B Y t thng nht quy nh và hng
dn thc hin các quy trình, th tc kim soát ngi và phng tin vn ti lu thông trên các a bàn giãn cách.
5. B trng B Công Thng ch trì, phi hp vi B Nông nghip và Phát trin nông thôn, các a phng, doanh
nghip liên quan thc hin các bin pháp phù hp, ch o, hng dn, iu phi bo m cung ng hàng hóa, nht là
lng thc, thc phm, hàng hóa thit yu, không ách tc. Tp trung nm tình hình, x lý ngay vng mc phát
sinh.
6. B Tài chính ch ng phng án cân i ngun tài chính (bao gm c ngân sách Trung ng, ngân sách a
phng, ngân sách tit kim 10%, các ngun ngân sách hp pháp khác theo quy nh) áp ng kp thi yêu cu
phòng, chng dch, bo m cht ch, theo quy nh.

7. Thng c Ngân hàng Nhà nc Vit Nam ch o các t chc tín dng tip tc trin khai chính sách h tr ngi dân
và doanh nghip vay, tr n, bo m cân i v mô.
8. B trng B Lao ng - Thng binh và Xã hi ch o vic thc hin nghiêm Ngh quyt s 68/NQ-CP ca Chính
ph, Quyt nh s 23/2021/Q-TTg v h tr ngi lao ng, ngi s dng lao ng gp khó khn; hng dn các a phng thc
hin, rà soát, b sung i tng cn h tr và ng dng công ngh kim tra, giám sát.
9. B trng B Ngoi giao ch ng phi hp B Y t và các c quan liên quan tng cng xúc tin, thúc y vic mua
vaccine, chuyn giao công ngh sn xut vaccine, thuc iu tr COVID-19, vt t, trang thit b y t phc v phòng,
chng dch.
10. B trng B Thông tin và Truyn thông ch o:
a) Trin khai thng nht các nn tng công ngh bt buc dùng chung trong phòng, chng dch trên toàn quc;
giám sát, ánh giá tình hình, kt qu trin khai liên tc hoàn thin các nn tng công ngh bt buc dùng
chung;
b) Các doanh nghip bu chính ln tp trung tham gia vn chuyn, cung cp hàng hóa thit yu ti các im phc
v bu chính (hoc qua hình thc lu ng) cho ngi dân các a phng ang thc hin giãn cách xã hi theo Ch th
16;
c) ài Truyn hình Vit Nam, ài Ting nói Vit Nam, Thông tn xã Vit Nam, Báo Nhân dân, các c quan
báo chí thuc phm vi qun lý t chc thc hin tt công tác truyn thông, cung cp kp thi thông tin cho nhân
dân, góp phn cng c, tng cng nim tin ca nhân dân i vi ng, Nhà nc, huy ng toàn dân oàn kt, tham gia
phòng, chng dch; nhân dân hiu, bình tnh, chia s, ng h và tích cc thc hin các gii pháp phòng, chng
dch; giám sát, u tranh, ngn chn, x lý thông tin xu c, xuyên tc, gi, ba t, các hình thc la o trc tuyn li
dng tình hình dch bnh trên không gian mng.
11. B trng B Khoa hc và Công ngh phi hp vi các b, ngành liên quan tip tc trin khai hot ng nghiên
cu, sn xut vaccine, sinh phm, vt t y t và thúc y vic nghiên cu th nghim lâm sàng thuc iu tr COVID19.
12. B trng B Nông nghip và Phát trin nông thôn bo m lng thc, thc phm cho nhân dân ti các a phng
thc hin giãn cách xã hi.
13. B trng B K hoch và u t có vn bn hng dn kp thi x lý các vng mc liên quan n mua sm qua phng
thc u thu, mua sm tp trung.
14. B trng B Tài nguyên và Môi trng ch trì, phi hp vi B Y t và các c quan liên quan gii quyt các vn v
bo v môi trng, nht là x lý rác thi y t, ti khu cách ly...
15. Ch tch Vin Hàn lâm khoa hc và công ngh Vit Nam thúc y nghiên cu sn xut sinh phm, thuc cha
bnh COVID-19 phc v phòng, chng dch.
16. Các b, c quan, a phng có vn bn hng dn vic phòng, chng dch theo các Ch th, Ngh quyt ca Chính
ph c ban hành theo trình t, th tc rút gn.
Chính ph ngh Mt trn T quc Vit Nam, các t chc chính tr - xã hi, các oàn th nhân dân tip tc vn ng
nhân dân, doanh nghip phát huy tinh thn i oàn kt, ng h, chia s, t giác và tích cc thc hin các yêu cu,
quy nh v giãn cách xã hi nhm phòng, chng dch; ây không ch là trách nhim, ngha v mà còn là quyn
li ca mi ngi dân, vì li ích cng ng và vì s phát trin ca t nc./.
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