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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 20 tháng 3 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: 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, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Văn hóa, 

Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, đại diện lãnh đạo các 

Bộ: Y tế, Ngoại giao, Công an, Quốc phòng, Khoa học và Công nghệ, Công 

Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Giao thông vận tải, Lao 

động - Thương binh và Xã hội, các Thành viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng, 

chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 

(COVID-19), lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.  

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 thông báo chỉ đạo của đồng chí Tổng 

Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao và biểu dương toàn Đảng, toàn dân, toàn 

quân, trong đó có các ngành các cấp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban 

chỉ đạo quốc gia, cán bộ nhân viên y tế, lực lượng vũ trang đã nỗ lực, cố gắng , 

đoàn kết và quyết tâm cao thực hiện công tác phòng, chống dịch đạt kết quả 

bước đầu. Đây là thắng lợi của cả hệ thống chính trị ưu việt, nhân văn của  

nước ta, thể hiện sâu sắc sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong bảo vệ, chăm 

sóc sức khỏe, tính mạng của nhân dân. 

2. Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng ý các đánh giá tích cực về công tác 

phòng, chống dịch trong Báo cáo của Ban chỉ đạo quốc gia, của Văn phòng 

Chính phủ và các phát biểu của các bộ, ngành, các đồng chí Phó Thủ tướng. 

Kết quả đạt được đến nay là đáng mừng. Tuy nhiên, trong công tác phòng, 

chống dịch vẫn còn một số lỗ hổng, hạn chế, nguy cơ lây lan,  bùng phát dịch 

bệnh vẫn rất cao; cần nghiêm túc khắc phục các tồn tại, không thỏa mãn với kết 

quả đạt được, luôn đề cao cảnh giác, tuyệt đối không được chủ quan và phải 

luôn chủ động, sẵn sàng mọi điều kiện ứng phó với mọi tình huống, chuẩn bị 

sẵn sàng một số phương án cụ thể, kể cả tình huống xấu nhất. 

3. Công tác phòng, chống dịch đã bước sang giai đoạn mới, đòi hỏi quyết 

tâm cao hơn nữa, sự đoàn kết, trách nhiệm hơn nữa của cả hệ thống chính trị 

với các giải pháp mạnh mẽ, kiên quyết hơn nữa.  
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Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp, các ngành, nhân dân, nhất là các 

đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường vận động, khuyến cáo và thực hiện từ 

từng cơ quan, tổ chức, nhóm dân cư, gia đình và từng người dân  về thay đổi 

mạnh mẽ các thói quen, nếp sinh hoạt để thích ứng với các yêu cầu phòng 

chống dịch bệnh như tăng cường giao dịch trực tuyến, hạn chế tập trung đông 

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

công cộng; khuyến cáo người dân ít ra những nơi công cộng, hạn chế tối đa 

việc tập trung đông trên 50 người tại các đám cưới, đám hiếu; tạm thời đóng 

cửa các cơ sở dịch vụ giải trí như karaoke, mát-xa; vận động các tổ chức tôn 

giáo tu hành tại gia, không tiến hành các nghi lễ tập trung đông người  

Các cơ quan nhà nước tiếp tục dừng, hạn chế các các cuộc họp không cần 

thiết, tăng cường họp trực tuyến, tích cực cải cách hành chính, phân cấp, phân 

quyền mạnh mẽ hơn trong xử lý công việc.  

4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống dịch bệnh 

trên các phương tiện thông tin đại chúng, kể cả mạng xã hội để bảo đảm ổn 

định xã hội, chú trọng thông tin về các kết quả tích cực, các mô hình tốt, sự 

chung tay của cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh; chủ động thông tin về 

kết quả điều trị, các ca tiến triển triển tốt, các ca mắc bệnh nặng để tránh hoang 

mang trong xã hội; thông tin nhiều hơn nữa về cách phòng tránh dịch bệnh, 

cảnh giác đối với dịch bệnh, tránh đưa các thông tin gây bi quan, sợ hãi hoặc 

kỳ thị đối với người mắc, người nghi mắc bệnh. Gắn kết với các Trường Đạ i 

học, Viện nghiên cứu đưa thông tin khoa học tới cộng đồng. 

5. Các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục quán triệt mục tiêu ngăn chặn, 

hạn chế tối đa việc lây lan ra cộng đồng, tập trung thực hiện nghiêm các giải pháp 

sau đây: 

 a) Tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam, áp 

dụng từ 0 giờ ngày 22 tháng 3 năm 2020. Riêng đối với trường hợp nhập cảnh với 

mục đích ngoại giao, công vụ và các trường hợp đặc biệt (khách nước ngoài tham 

dự, phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng; chuyên gia, nhà quản lý doanh 

nghiệp, lao động kỹ thuật cao…), Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với 

Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan thực hiện cấp thị thực (nếu cần) và 

các thủ tục kiểm tra, khai báo y tế bắt buộc tại khu vực riêng và được cách ly phù 

hợp tại cơ sở lưu trú theo đúng quy định. Cơ quan đại diện các nước tại Việt Nam có 

hình thức cam kết thực hiện giám sát y tế đối với công dân nước mình trong thời gian 

công tác ở Việt Nam. 

 Tạm dừng nhập cảnh vì lý do dịch bệnh đối với tất cả các trường hợp mang 

Giấy miễn thị thực được cấp cho người gốc Việt Nam và thân nhân, áp dụng từ 0 

giờ ngày 22 tháng 3 năm 2020. Giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm triển khai thực hiện 

theo đúng quy định của pháp luật. 

 Các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm việc kiểm soát người nhập cảnh 

cả đường biển, đường thủy, đường bộ và đường hàng không. 

 b) Tiếp tục hạn chế kịp thời, tối đa và giãn cách các chuyến bay vận chuyển 

hành khách từ nước ngoài vào Việt Nam, kể cả đối với các hãng hàng không nước 

ngoài (vì dễ dẫn đến quá tải các khu cách ly). Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo 
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ngành hàng không thực hiện ngay, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các 

chuyến bay chở hành khách là người nước ngoài rời khỏi Việt Nam.  

 c) Bộ Ngoại giao chỉ đạo cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài tiếp 

tục vận động, khuyến cáo người Việt Nam ở nước ngoài (học sinh, sinh viên, 

người lao động, Việt kiều…) hạn chế tối đa về nước trong thời điểm hiện nay và 

tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch ở nước sở tại. Trường hợp thực sự có 

nhu cầu về nước phải đăng ký với Cơ quan đại diện để kịp thời phối hợp với Bộ 

Giao thông vận tải chỉ đạo ngành hàng không tổ chức theo từng chuyến bay 

thương mại và phải đăng ký, tuân thủ sự sắp xếp theo từng chuyến, đợt, thực hiện 

nghiêm việc khai báo y tế, cách ly theo đúng quy định. 

Người Việt Nam mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ đi công tác nước ngoài khi 

về nước phải tuân thủ thực hiện kiểm dịch, khai báo y tế tại cửa khẩu theo quy trình 

phòng chống dịch hiện nay và thực hiện yêu cầu cách ly bắt buộc theo đúng quy định. 

d) Thực hiện cách ly tập trung đối với mọi trường hợp nhập cảnh vào Việt 

Nam, trừ trường hợp người nước ngoài nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ, 

người Việt Nam mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ đi công tác nước ngoài quay về 

nước và các trường hợp đặc biệt khác nêu tại điểm a mục 5 văn bản này. Xử lý 

nghiêm khắc đối với các trường hợp không chấp hành cách ly, không khai báo và 

hành vi tiếp tay cho các trường hợp trốn cách ly. 

Giao Bộ Quốc phòng tiếp tục quản lý, điều phối các cơ sở cách ly tập trung. Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tiếp tục chuẩn bị các 

cơ sở cách ly tập trung và giao Bộ Quốc phòng tiếp nhận để tổ chức, điều phối việc 

cách ly tập trung. Trước ngày 25 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hà 

Nội chuẩn bị thêm các cơ sở đủ để cách ly 20.000 người, lưu ý lựa chọn các địa điểm 

gần sân bay, không ở trong các khu đông dân cư. Các tỉnh, thành phố khác được 

phân công cần tích cực có phương án chủ động các cơ sở cách ly. 

Người nước ngoài là chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật 

cao… có Giấy xác nhận không dương tính với virus Covid-19 do cơ quan có thẩm 

quyền của nước sở tại cấp và được Việt Nam chấp thuận được phép nhập cảnh và 

phải được cách ly chặt chẽ tại cơ sở lưu trú, bảo đảm các biện pháp an toàn, phòng 

chống dịch. Bộ Công an chỉ đạo đơn vị liên quan cấp hoặc gia hạn thị thực phù hợp 

cho các trường hợp này (bao gồm những trường hợp bị ảnh hưởng của dịch bệnh 

Covid-19 không thể về nước, phải tiếp tục ở lại làm việc). Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội khẩn trương cấp phép lao động phù hợp cho các trường hợp trên.  

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố liên quan và ngành y tế giám sát chặt chẽ 

theo các yêu cầu phòng, chống dịch đối với các trường hợp trên khi làm việc tại 

Việt Nam. 

đ) Chính quyền cơ sở, từ thôn bản, tổ dân phố, cảnh sát khu vực… tiếp tục rà 

soát các đối tượng có nguy cơ trong cộng đồng, nhất là trong số người đã nhập 

cảnh trong vòng 14 ngày qua nhằm phát hiện sớm nguồn lây bệnh, người có nguy 

cơ để có giải pháp kịp thời.  

e) Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế tiếp tục rà soát, cập nhật kịch bản, chuẩn bị 

đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư cần thiết cho phòng, chống dịch, 

điều trị người mắc bệnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 3 năm 
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2020; có phương án sẵn sàng huy động nhân lực bác sĩ, y tá, nhân viên y tế kể cả 

người đã nghỉ hưu, sinh viên trường y cho phòng, chống dịch; nâng cao hơn nữa 

năng lực xét nghiệm,  chuẩn hóa các phòng xét nghiệm và quy trình xét nghiệm. 

Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế đề xuất cụ thể việc thu phí (ăn, ở…) của các 

đối tượng cách ly, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp sau. 

Bộ Công Thương chỉ đạo việc sản xuất khẩu trang, bảo đảm đáp ứng đủ nhu 

cầu sử dụng trong nước và dành một phần xuất khẩu theo Nghị quyết số 20/NQ-CP 

ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ; cùng các ngành và địa phương tiếp tục 

chỉ đạo giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh. 

g) Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các nước trong công tác phòng, chống 

dịch. Giao Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế xem xét, đề xuất cụ thể, trước mắt, xem xét việc 

nhà nước mua khẩu trang để viện trợ, hỗ trợ cho các quốc gia có đề nghị và được 

Thủ tướng Chính phủ đồng ý. 

6. Về các đề xuất của Ban chỉ đạo quốc gia: 

a) Đồng ý Bộ Quốc phòng mua sớm 10 xe xét nghiệm lưu động như đề nghị 

của Ban chỉ đạo quốc gia. 

b) Các cấp, các ngành, đặc biệt Bộ Y tế và các Thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục 

đề cao tinh thần trách nhiệm, có cơ chế giải quyết nhanh , kịp thời các vấn đề đặt ra. 

Giao Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia quyết định các giải 

pháp phòng, chống dịch cụ thể, sát đúng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định 

kịp thời các vấn đề lớn. Ban chỉ đạo quốc gia sớm giải quyết chế độ cho nhân viên y 

tế, cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ cách ly. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, Ban chỉ đạo quốc gia 

phòng, chống dịch COVID-19, 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; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Các Thành viên BCĐ quốc gia phòng,   

  chống dịch viêm đường hô hấp cấp; 

- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,  

  Trợ lý TTCP, TGĐ cổng TTĐT,  

  các Vụ: TH, QHQT, QHĐP, TKBT,  

  NC, KTTH, NN, CN;  

- Lưu: VT, KGVX (3) Q 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
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