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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   
_____________ 

Ngày 15 tháng 4 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ 

trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Tham dự 

cuộc họp có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, các Phó Thủ tướng: 

Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 

phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Đắc Vinh, 

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trần Đơn, đại diện lãnh đạo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, 

Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, 

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, đại 

diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, các Thành viên Ban chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.  

Sau khi nghe báo cáo của Ban chỉ đạo quốc gia, của Văn phòng Chính phủ, 

ý kiến của các Phó Thủ tướng và các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ có ý 

kiến chỉ đạo như sau: 

1. Thủ tướng Chính phủ trân trọng cảm ơn toàn dân đã khắc phục khó khăn, 

ủng hộ và thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc cách 

ly toàn xã hội và các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch. Đánh giá cao và biểu 

dương tinh thần đoàn kết, quyết tâm và hiệu quả phòng chống dịch của cả hệ 

thống chính trị, nhất là của lực lượng y tế, quân đội, công an, ngoại giao; thông tin 

và truyền thông, giao thông vận tải và các địa phương trên toàn quốc.  Đến nay, 

Việt Nam vẫn kiểm soát tốt dịch bệnh, việc ngăn chặn, phát hiện, khoanh vùng, 

cách ly, điều trị đạt kết quả, chưa có trường hợp tử vong… là kết quả rất tích cực. 

Thủ tướng Chính phủ biểu dương, đánh giá cao các cấp, các ngành, các địa 

phương, các doanh nghiệp đã tập trung chỉ đạo sản xuất, kinh doanh, góp phần 

tăng trưởng kinh tế, thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ đã đề ra. 

2. Trên thế giới dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan, số người mắc bệnh và tử 

vong vẫn tăng cao hàng ngày. Trong nước vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây lan trong 

cộng đồng và bùng phát dịch bệnh trên diện rộng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 

các cấp, các ngành, các địa phương: 

a) Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 

Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch phù hợp với hoàn cảnh, 

điều kiện của Bộ, ngành, địa phương mình; huy động cả hệ thống chính trị, toàn 

đảng, toàn quân, toàn dân, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính 

quyền; phát huy hiệu quả 4 tại chỗ bảo đảm hiệu quả công tác phòng, chống dịch. 
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b) Tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, không chủ 

quan, mất cảnh giác, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân; 

c) Kiên định các chiến lược đã đề ra: Ngăn chặn, phát hiện nhanh; cách ly, 

khoanh vùng, dập dịch triệt để và điều trị hiệu quả; có biện pháp thận trọng phù 

hợp để từng bước đưa nhịp sống trở lại bình thường, vừa bảo đảm các yêu cầu 

phòng chống dịch, vừa duy trì được sự liên tục của hoạt động kinh tế ở mức độ 

nhất định, chuẩn bị khởi động lại nền kinh tế trên cơ sở phòng, chống dịch thành 

công, bảo đảm sự ổn định căn bản, lâu dài về việc làm và an sinh xã hội;  

d) Phòng, chống dịch với mục tiêu bao trùm: Kiềm chế, kiểm soát tốc độ 

lây nhiễm ở mức thấp nhất, hạn chế các trường hợp tử vong, giảm thiểu tác động 

tiêu cực của đại dịch với kinh tế - xã hội phù hợp với hoàn cảnh cụ thể để từng 

địa phương có thể linh hoạt thực hiện mục tiêu kép phòng chống dịch và phát 

triển kinh tế- xã hội; xây dựng các phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh trong 

tình hình dịch có thể kéo dài. 

3. Thủ tướng đồng ý với kiến nghị của Ban Chỉ đạo về việc phân loại nguy 

cơ dịch bệnh ở các địa phương để áp dụng biện pháp phòng, chống dịch phù hợp: 

a)  Nhóm địa phương có nguy cơ cao gồm 12 các tỉnh, thành phố: Hà Nội, 

Thành phố Hồ Chí Minh,  Đà Nẵng, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, 

Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hoà, Tây Ninh. Các địa phương này 

tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ đến ngày 22 hoặc 30 tháng 4 năm 2020 và có thể xem xét kéo dài tùy 

thuộc vào diễn biến dịch bệnh trên địa bàn; đồng thời quan tâm tháo gỡ khó khăn, 

thúc đẩy hoạt động sản xuất, xây dựng hạ tầng, bảo đảm lưu thông hàng hóa.  

b) Nhóm địa phương có nguy cơ gồm 16 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Cần 

Thơ,  Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Nam, Nam Định, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, 

Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Kiên Giang, Sóc Trăng, An Giang, Đồng 

Tháp, Hà Giang. Các địa phương này cần thực hiện nghiêm các biện pháp theo 

Chỉ thị số 16/CT-TTg đến hết ngày 22 tháng 4 năm 2020 và sẽ có điều chỉnh 

vào ngày 22 tháng 4 tùy diễn biến dịch bệnh.  

c) Nhóm có nguy cơ thấp gồm 35 tỉnh còn lại. Yêu cầu các địa phương tiếp 

tục thực hiện theo chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  

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

a) Quyết định cụ thể việc thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp áp 

dụng trên địa bàn của mình một cách phù hợp theo các cấp độ: yêu cầu, hạn chế, 

khuyến cáo đối với các hoạt động của 3 nhóm tỉnh, thành phố là: ra khỏi nhà theo 

các mức độ yêu cầu, mở các cửa hàng không thiết yếu theo mức độ, việc vận 

chuyển hành khách bằng các phương tiện công cộng, việc tập trung đông người; 

b) Quyết định cụ thể cơ sở kinh doanh, dịch vụ cần đóng cửa; 

c) Chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ tại các dự án, công trường, cơ sở sản 

xuất kinh doanh và yêu cầu ngừng sản xuất, kinh doanh nếu cơ sở không đảm 

bảo việc phòng chống dịch; tập trung xử lý triệt để các ổ dịch đã phát hiện. 
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5. Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền địa phương căn cứ tình hình thực 

tiễn của các địa phương chịu trách nhiệm: 

a) Quyết định việc kéo dài thời gian thực hiện biện pháp cách ly xã hội theo 

Chỉ thị 16/CT-TTg, có thể áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo quy mô cấp xã 

hoặc cấp huyện tuỳ thuộc nguy cơ lây nhiễm trên địa bàn;  

b) Quyết định việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện chính trị 

quan trọng trên địa bàn trên cơ sở bảo đảm đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch. 

6. Các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Công an tiếp tục kiểm soát chặt chẽ 

hoạt động nhập cảnh. Không nới lỏng chính sách hạn chế nhập cảnh đến ngày 30 

tháng 4 năm 2020. Kiểm soát chặt người nhập cảnh, tạm dừng cấp visa nhập cảnh 

với người nước ngoài cả đường bộ, đường không, đường thuỷ (trừ trường hợp 

ngoại giao, công vụ, chuyên gia, công nhân kỹ thuật cao, nhà đầu tư quốc tế...) 

7. Bộ Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo hạn chế các chuyến bay quốc tế đi 

và đến Việt Nam, hạn chế chuyến bay nội địa. 

8. Yêu cầu Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tăng cường chỉ đạo bảo đảm an 

ninh trật tự, nhất là trong dịp kỷ niệm ngày Thống nhất đất nước (30 tháng 4) và 

Quốc tế Lao động (01 tháng 5).  

Các Bộ, ngành, địa phương xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp vi 

phạm các quy định phòng chống dịch bệnh. 

9 Tiếp tục tăng cường các hoạt động họp trực tuyến, học trực tuyến, thanh 

toán trực tuyến; khuyến khích cán bộ làm việc tại nhà. Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và người đứng đầu cơ quan 

nhà nước khác quyết định cụ thể việc này, bảo đảm công việc thông suốt, chất 

lượng, đúng kế hoạch, nhất là những công việc có thời hiệu, thời hạn. 

10. Yêu cầu Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: 

a) Đánh giá về khả năng sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh ở các địa phương, 

nhất và các địa phương trọng điểm, địa phương có đường biên giới đường bộ; 

Hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng 63 đội phản ứng nhanh trước đại dịch ở 63 tỉnh, thành. 

b) Đề xuất nâng cao năng lực xét nghiệp và cơ sở vật chất, hỗ trợ nhân lực 

cho hệ thống y tế địa phương. 

c) Nghiên cứu đề xuất cụ thể các ngưỡng phản ứng dựa trên số ca nhiễm, 

số người chết và tốc độ lây lan dịch bệnh và phương án ứng phó phù hợp với 

từng ngưỡng, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. 

11. Các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục phổ biến, hướng dẫn người 

dân những kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ mình và gia đình mình, nâng cao ý 

thức công dân trong phòng, chống dịch; tránh đưa thông tin gây chủ quan, hoang 

mang trong nhân dân. 

12. Bộ trưởng các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính và 

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

triển khai việc hỗ trợ an sinh xã hội theo đúng Nghị quyết của Chính phủ. 
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13. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ chuẩn 

bị, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Chỉ thị mới về phòng, chống 

dịch COVID-19. 

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; 

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

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Ủy ban Văn hóa, GDTNTNNĐ của QH; 

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

- Các Thành viên BCĐ quốc gia phòng,   

  chống dịch viêm đường hô hấp cấp; 

- UBND các 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 TTCP, TGĐ cổng TTĐT,  

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

  QHĐP, TKBT, NN, CN, PL, KSTT;  

- Lưu: VT, KGVX (3) Q 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

 

 

 

Mai Tiến Dũng 
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