
 

 

 VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
______________ 

 

Số: 288/TB-VPCP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 

tại Phiên họp thứ 17 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch  

COVID-19 trực tuyến với các địa phương 
____________ 

Sáng ngày 13 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 

(sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Quốc gia) đã chủ trì phiên họp thứ 17 của Ban chỉ 

đạo Quốc gia trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch.          

Tham dự cuộc họp tại đầu cầu trụ sở Chính phủ có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Thủ tướng 

Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế; đại 

diện lãnh đạo: Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc 

hội, Ủy ban Xã hội của Quốc hội; đại diện lãnh đạo các Bộ: Y tế, Công an, Quốc 

phòng, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao 

thông vận tải, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại giao, Kế 

hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng Biên tập Báo Nhân 

dân, Tổng Giám đốc các cơ quan: Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt 

Nam, Thông tấn xã Việt Nam. Tại các điểm cầu địa phương có các đồng chí Trưởng 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

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 đồng chí Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, ý kiến phát 

biểu của đại diện lãnh đạo các địa phương, các bộ, ngành, các đại biểu tham dự 

cuộc họp, Ban Chỉ đạo Quốc gia thống nhất chỉ đạo: 

1. Trong 8 tháng qua, tình hình kinh tế - xã hội nước ta đã đạt được những kết 

quả tích cực trên nhiều lĩnh vực nhờ sự lãnh đạo đúng đắn, sâu sát, kịp thời của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 

đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự đồng hành, hỗ trợ, phối hợp chặt 

chẽ của Quốc hội, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự chỉ đạo, điều hành quyết 

liệt, có trọng tâm, trọng điểm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các 

ngành, các địa phương; sự đồng tình, ủng hộ và tham gia tích cực của cộng đồng 

doanh nghiệp, nhân dân cả nước; sự hỗ trợ, giúp đỡ hiệu quả của bạn bè quốc tế. 

Trong thành tựu chung của cả nước, có đóng góp quan trọng của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 các cấp đã thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch, thể 

hiện rõ vai trò trách nhiệm đối với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.  

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao các Thành viên 
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Ban chỉ đạo Quốc gia và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp trong 

lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19. 

2. Trong nước, dịch COVID-19 vẫn đang được kiểm soát; tuy nhiên vẫn tiềm 

ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp, khó lường do: (1) Vi rút biến đổi, xuất hiện các 

biến thể mới; (2) Hiệu lực bảo vệ của vắc xin suy giảm theo thời gian; (3) Các 

dịch bệnh thông thường, dịch bệnh theo mùa có xu hướng gia tăng dẫn đến nguy 

cơ dịch chồng dịch; (4) Có tâm lý lơ là, chủ quan ở một bộ phận người dân và 

chính quyền một số địa phương; (5) Tác động tiêu cực của tình trạng biến đổi khí 

hậu, thời tiết cực đoan. 

3. Các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt các quan điểm: 

- Đặt tính mạng, sức khỏe người dân lên trên hết, trước hết; người dân là 

trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch. 

- Phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng dịch từ sớm, từ xa, từ cơ sở; vắc xin là 

biện pháp chiến lược, quan trọng trong phòng, chống dịch.   

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp để bảo đảm an ninh, an toàn trật tự xã hội, 

an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thực hiện Chương trình 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

4. Thời gian tới, các ngành, các cấp, các địa phương tập trung tổ chức thực 

hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: 

a) Về tiêm vắc xin phòng COVID-19 

- Khẩn trương hoàn thành việc tiêm vắc xin theo mục tiêu Chính phủ,            

Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia đã đề ra, hướng dẫn của Bộ Y tế, 

bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả. 

- Ban Chỉ đạo Quốc gia biểu dương các địa phương: Nghệ An, Bắc Giang, 

Thanh Hóa, Bến Tre, Quảng Ninh (đạt tỉ lệ tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên 

cao nhất); Tiền Giang, Quảng Bình, Điện Biên, Bắc Kạn (đạt tỉ lệ tiêm mũi 4 cao 

nhất); Bắc Giang, Sóc Trăng, Quảng Ninh, Kon Tum, Lâm Đồng (đạt tỉ lệ tiêm mũi 

3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi cao nhất); Sóc Trăng, Bắc Giang, Hậu Giang, Cà 

Mau, Cần Thơ (đạt tỉ lệ tiêm mũi 2 cho cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi cao nhất). 

- Ban Chỉ đạo Quốc gia yêu cầu các tỉnh, thành phố có tỉ lệ tiêm chủng thấp 

nghiêm túc rà soát, xem xét trách nhiệm các cấp, làm rõ nguyên nhân chưa hoàn 

thành việc tiêm vắc xin để khẩn trương có biện pháp khắc phục. 

- Bộ Y tế tiếp tục bảo đảm cung ứng phân bổ đầy đủ, kịp thời vắc xin phòng 

COVID-19 theo nhu cầu của địa phương, không để thiếu vắc xin; rà soát, chỉ đạo, 

đôn đốc các địa phương có tỉ lệ tiêm thấp đẩy nhanh việc tiêm vắc xin; cùng với 

các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực 

tham gia tiêm vắc xin; phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, 

các địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn hóa số liệu tiêm chủng trên 

nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.  

b) Nhanh chóng khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế 

- Các Bộ: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải 
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pháp về bảo đảm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế theo Công điện số 778/CĐ-TTg 

ngày 05/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ; sớm giải quyết triệt để tình trạng thiếu 

thuốc vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Nhân 

dân, đặc biệt là cho phòng, chống dịch COVID-19, sẵn sàng đáp ứng mọi tình 

huống của dịch bệnh. Dứt khoát không để tiếp diễn, kéo dài tình trạng thiếu thuốc, 

vật tư, trang thiết bị y tế do vướng mắc về thủ tục, quy định và do thiếu trách nhiệm. 

- Các Bộ: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính khẩn trương đánh giá việc 

đấu thầu tập trung, khẩn trương đề xuất giải pháp tháo gỡ các vướng mắc về thể 

chế, sửa đổi các Thông tư có liên quan để tạo hành lang pháp lý thuận lợi, rõ ràng, 

minh bạch cho việc mua sắm; đồng thời thực hiện nghiêm công tác phòng, chống 

tiêu cực, tham nhũng trong việc mua sắm.   

- Bộ Y tế tiếp tục phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp 

rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về mua sắm, đấu thầu, 

các quy định về mua sắm đặc thù của ngành Y tế; khẩn trương tiếp thu ý kiến của 

các Thành viên Chính phủ, hoàn thiện và trình Chính phủ phê duyệt Nghị quyết 

của Chính phủ về bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám 

bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.  

c) Bộ Y tế: (1) Tiếp tục bám sát tình hình dịch bệnh; thường xuyên rà soát, 

cập nhật, báo cáo về kịch bản phòng, chống dịch theo Nghị quyết số 38/NQ-CP 

ngày 17/3/2022 của Chính phủ; tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác phòng 

chống dịch tại các địa phương. Tinh thần chung là: Không để dịch bệnh bùng phát 

trở lại, không để dịch chồng dịch; cơ quan, địa phương nào để dịch bệnh bùng 

phát trở lại do nguyên nhân chủ quan phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà 

nước, trước Nhân dân; (2) Đôn đốc, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương rà soát, kiện toàn, nâng cao năng lực y tế cơ sở, y tế dự 

phòng, bảo đảm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh tình trạng dàn trải, manh 

mún; (3) Khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Báo cáo của Chính phủ 

trình Quốc hội về tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 

28/7/2021 của Quốc hội; (4) Khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành 

Nghị định sửa đổi Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ 

quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác 

tại các cơ sở y tế công lập.  

d) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, các địa phương đẩy 

mạnh hơn nữa công tác tiêm vắc xin để hoàn thành kế hoạch tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 cho trẻ em, học sinh. 

đ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, địa 

phương rà soát và khẩn trương triển khai các chế độ, chính sách hỗ trợ các đối 

tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, không để sót, lọt người được hưởng trợ cấp. 

e) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động triển khai các giải pháp thúc 

đẩy phát triển du lịch; vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch trong ngành du 

lịch, vừa làm tốt công tác xúc tiến, quảng bá du lịch. 

g) Bộ Ngoại giao chủ trì, nghiên cứu mở rộng đối tượng được cấp thị thực, 

tăng thời hạn được cấp thị thực để thu hút du khách quốc tế. 



4 

 

h) Tiểu ban An ninh trật tự xã hội tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu 

quả lực lượng, phương tiện, biện pháp công tác nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, 

từ cơ sở; kịp thời báo cáo, tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền 

các cấp các chủ trương, giải pháp bảo đảm lợi ích, an ninh quốc gia, bảo đảm trật 

tự an toàn xã hội, an sinh xã hội và thúc đẩy phục hồi kinh tế - xã hội; không để 

bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; không để các thế lực thù địch, phản động, 

chống đối lợi dụng chống phá. 

i) Tiểu ban Vận động và huy động nguồn lực xã hội tiếp tục phân bổ kinh 

phí, nguồn lực đã vận động, huy động được cho công tác phòng, chống dịch và 

hỗ trợ Nhân dân vượt qua khó khăn. Tiếp tục tuyên truyền hoạt động vận động, 

công khai kết quả vận động, ủng hộ, phân bổ kinh phí, nguồn lực, vật chất cho 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 thông qua cơ quan truyền thông, báo chí 

của Mặt trận và các tổ chức thành viên. 

k) Tiểu ban Dân vận tiếp tục nắm tình hình Nhân dân và công tác phòng, 

chống dịch tại cơ sở, tình hình triển khai các chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch 

COVID-19. Tiếp tục phối hợp vận động hỗ trợ, giúp đỡ người bị ảnh hưởng bởi 

dịch bệnh, nhất là đối với người khó khăn, người yếu thế, người bị ảnh hưởng của 

dịch bệnh, đặc biệt là các cháu mồ côi.   

l) Tiểu ban Truyền thông dưới sự lãnh đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương 

tập trung chỉ đạo các cơ quan, báo chí truyền thông, hệ thống thông tin cơ sở tuyên 

truyền về chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phòng, chống dịch, hiệu 

quả, lợi ích của tiêm vắc xin, nhất là người có nguy cơ cao, bệnh lý nền, trẻ em để 

khuyến khích và hướng dẫn người dân tích cực tham gia tiêm vắc xin để bảo vệ 

bản thân và cộng đồng; phối hợp với Bộ Y tế tuyên truyền thông điệp “2K (Khẩu 

trang, Khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và 

các biện pháp khác” để phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.   

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, Thành ủy, UBND tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Ban Tuyên giáo Trung ương; 
- Ban Dân vận Trung ương; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- VP TW Đảng; VP Chủ tịch nước; VP Quốc hội; 
- UBVH, GD của QH; UB XH của QH; UB TCNS  
  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, 
  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 
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