
  
 

CÔNG ĐIỆN 

Về áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19  

và phát triển kinh tế thực hiện “mục tiêu kép” 
________ 

   THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện: 
 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. 

 Một số địa phương áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để chống 

dịch Covid-19. Các địa phương khác cũng áp dụng các biện pháp kiểm soát 

người về từ vùng dịch. Tuy nhiên, một số nơi đã áp dụng những biện pháp 

cứng nhắc, có mức cực đoan ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, 

gây nguy cơ làm gây đứt gãy chuỗi cung ứng, sản xuất quy mô lớn. 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: 

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục 

quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo về phòng, chống dịch, thực hiện 

“mục tiêu kép” của Thường trực Ban Bí thư tại Điện ngày 27 tháng 4 năm 

2021 và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và các hướng dẫn của Bộ Y tế. 

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

a) Trao đổi, thống nhất với các địa phương có liên quan để thống nhất áp 

dụng các biện pháp trong quản lý hoạt động vận tải (kể cả vận chuyển hành 

khách, công nhân, hàng hóa, nguyên liệu sản xuất...), bảo đảm kiểm soát 

nguồn lây bệnh nhưng không “ngăn sông cấm chợ”, không gây ách tắc hay 

ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện việc cách ly 

y tế đúng đối tượng quy định đối với người đến từ vùng dịch.  

b) Chỉ đạo thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người tham gia 

vận tải hàng hóa, vận chuyển vật tư, trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch, 

sản xuất kinh doanh và người lao động trong các khu công nghiệp, nhà máy, 

xí nghiệp; xử phạt nghiêm các trường hợp không khai báo, khai báo không 

trung thực. 

3. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Y tế, Công an, Công 

Thương rà soát việc tổ chức hoạt động vận tải đi, đến nơi có dịch đáp ứng yêu 

cầu phòng, chống dịch và sản xuất kinh doanh; chấn chỉnh kịp thời việc áp dụng 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
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các biện pháp quá mức cần thiết gây ách tắc hoạt động vận tải và ảnh hưởng tiêu 

cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh. 

4. Bộ Công Thương chỉ đạo, hướng dẫn, bảo đảm điều kiện thuận lợi cho 

hoạt động giao thương, tiêu thụ, cung ứng hàng hóa giữa địa phương có dịch và 

các địa phương khác. 

5. Bộ Y tế chủ trì, rà soát, kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc một số địa 

phương áp dụng biện pháp cách ly y tế không đúng quy định đối với người đến 

từ vùng đang có dịch.  

6. Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn kịp thời tháo gỡ 

khó khăn cho các địa phương, nhất là các địa phương trọng điểm, nỗ lực cao 

nhất bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Quốc hội; 

- Ban Dân vận TW; Ban Tuyên giáo TW; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- VP TW Đảng, VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội; 

- Các UB: VHGDTNTNNĐ, Các vấn đề XH của QH; 

- Thành viên BCĐQG phòng, chống dịch COVID-19;  

- Tỉnh ủy, Thành ủy TP trực thuộc TW; 

- TANDTC, VKSNDTC; 

- UB 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;  

- Lưu: VT, KGVX (3) Q 

 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 
 

 

 

 

 

Vũ Đức Đam 
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