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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   
_____________ 

 Sáng ngày 29 tháng 7 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 các Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Vũ Đức Đam, 

Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, 

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trần Đơn, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn 

Thanh Long, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và 

Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng Trung ương 

Nguyễn Đắc Vinh, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện lãnh 

đạo các Bộ: Y tế , Ngoại giao, Công an, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, 

Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo Ủy ban 

Nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, 

Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang, 

Bình Thuận, Khánh Hòa, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ninh. 

Sau khi nghe báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-

19, của Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 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. Dịch bệnh COVID-19 đã và đang diễn biến phức tạp, đã nhiều ngày 

liền xuất hiện các ca nhiễm trong cộng đồng tại Thành phố Đà Nẵng và một số 

tỉnh, thành phố, chưa xác định được nguồn lây và có nguy cơ lây nhiễm tại 

nhiều địa phương trong cả nước, nhất là tại các thành phố lớn và các tỉnh lân 

cận Thành phố Đà Nẵng. 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19, Bộ Y tế, các bộ, ngành, liên quan, lãnh đạo các địa phương đề cao 

trách nhiệm, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai thực hiện nghiêm 

Lời kêu gọi của Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các 

văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (trong đó có Điện ngày 28 

tháng 7 năm 2020 của Thường trực Ban Bí thư), các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ về phòng, chống dịch, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, không để 

dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, bảo vệ tốt nhất tính mạng và sức khỏe nhân 

dân; đề nghị các đồng chí Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, 

chống dịch trên địa bàn.  
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2. Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Y tế, Đài Truyền hình Việt Nam, 

Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan báo chí, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương  đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tình hình, diễn 

biến dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch và khuyến cáo người dân đề 

cao cảnh giác, chủ động và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

như đeo khẩu trang nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, 

hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết, rửa tay thường xuyên bằng xà 

phòng, dung dịch sát khuẩn… 

3. Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh, đánh giá cao Thành phố Đà Nẵng, Bộ 

Y tế và các bộ, ngành liên quan đã triển khai kịp thời, đồng bộ biện pháp phòng, 

chống dịch phù hợp trên phạm vi toàn Thành phố Đà Nẵng, trong đó có biện pháp 

giãn cách xã hội trên toàn thành phố, góp phần giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh. 

Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng và các bộ liên quan tiếp tục tăng tốc 

truy vết nguồn lây, phát hiện nhanh nhất các ca nhiễm trong cộng đồng, cách ly kịp 

thời các trường hợp có nguy cơ. Bộ Quốc phòng, nhất là Quân khu 5 khẩn trương 

tổ chức hiệu quả, quản lý chặt chẽ việc cách ly các trường hợp thuộc diện phải cách 

ly tại Thành phố Đà Nẵng và các địa phương lân cận. 

4. Các Bộ: Y tế, Tài chính và các địa phương phải bảo đảm năng lực cho hệ 

thống y tế, trước hết là công cụ, phương tiện, vật tư phục vụ cho xét nghiệm trên 

diện rộng và cán bộ, lực lượng chuyên môn đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch.  

5. Tiếp tục tăng cường năng lực, thực hiện xét nghiệm trên diện rộng trước hết 

tại Thành phố Đà Nẵng và các địa phương có ca nhiễm trong cộng đồng.  

Đối với người đã tiếp xúc người bệnh cần cách ly ngay, đồng thời theo dõi, 

giám sát y tế chặt chẽ, Bộ Y tế có phương án cụ thể đối với các đối tượng này. Đối 

với người đã có biểu hiện ho, sốt cần được xét nghiệm ngay. 

Các Bộ: Y tế, Quốc phòng tăng cường cán bộ, phương tiện, công cụ, sinh 

phẩm, vật tư phục vụ xét nghiệm trên diện rộng, tăng tốc việc xét nghiệm tại Thành 

phố Đà Nẵng và các địa phương liên quan; chú trọng xét nghiệm các trường hợp đã 

có biểu hiện ho, sốt, đã đến các địa điểm đã bị cách ly, phong tỏa, khu vực có các 

ca nhiễm bệnh theo thông báo của Bộ Y tế.  

Bộ Y tế khẩn trương rà soát, dự báo nhu cầu xét nghiệm; phối hợp với các 

cơ quan liên quan tổ chức, chỉ đạo mua sắm sinh phẩm, vật tư đáp ứng nhu cầu 

xét nghiệm; sớm có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vấn đề chi trả chi 

phí xét nghiệm. 

6. Đồng ý phương án tăng cường năng lực điều trị, huy động các bệnh viện 

tuyến Trung ương, bệnh viện quân đội, các bệnh viện ở các tỉnh Quảng Nam, Thừa 

Thiên - Huế tham gia điều trị bệnh nhân ở Thành phố Đà Nẵng. Bộ Y tế phân công 

cụ thể việc này, không để bị động. 

7. Tùy diễn biến dịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc 

Trung ương quyết định mức nguy cơ và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch 

phù hợp với từng mức nguy cơ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các 
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Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 và 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 

năm 2020. Tất cả các địa phương đều phải khẩn trương rà soát phương án, kế 

hoạch phòng, chống dịch của địa phương mình, đáp ứng yêu cầu phòng, chống 

dịch trong tình hình mới; trước mắt, các địa phương có ca nhiễm cộng đồng xem 

xét quyết định việc tạm dừng tổ chức sự kiện có tập trung đông người như lễ hội, 

khuyến cáo việc hạn chế tập trung đông người tại tiệc cưới, tang lễ... Tăng cường 

công tác quản lý không để thiếu hàng, sốt giá và các hoạt động gây mất trật tự, 

trị an trên địa bàn. 

8. Bộ Quốc phòng tăng cường chỉ đạo quản lý chặt chẽ biên giới, nhất là các 

tuyến đường mòn, lối mở; quản lý chặt chẽ các cơ sở cách ly tập trung. 

9. Ngành giáo dục và đào tạo, các địa phương có phương án tổ chức tốt kỳ 

thi tốt nghiệp phổ thông trung học, bảo đảm an toàn. 

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; 

- Ban Tuyên giáo Trung ương; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- VP Trung ương Đảng;  

- VP 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; 

- Tỉnh ủy, Thành ủy,  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 

 


		Văn phòng Chính phủ - ĐT: 080.43100 - 080.43569; Fax: 080.44130; Email: vpcp@chinhphu.vn
	2020-07-29T17:47:33+0700
	Hà Nội
	Văn phòng Chính phủ<vanphongchinhphu@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




