
BỘ Y TẾ 
_______________ 

 

Số:        /BYT-MT 
V/v thực hiện Nghị quyết số 

128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của 

Chính phủ. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2021 

 

Kính gửi:   

- Các Bộ, ngành và cơ quan trực thuộc Chính phủ; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.  

 

Ngày 11/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP về 

quy định tạm thời Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh 

COVID-19. Thực hiện Nghị quyết trên, ngày 12/10/2021 Bộ Y tế ban hành Quyết 

định số 4800/QĐ-BYT hướng dẫn tạm thời các biện pháp chuyên môn y tế thực 

hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ. 

Để thống nhất triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ và Quyết 

định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế, Bộ Y tế đề nghị các Bộ, ngành và Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai các nội dung 

sau: 

1. Triển khai đúng và đầy đủ các quy định phòng chống dịch COVID-19 đã 

được quy định tại Nghị quyết 128/NQ-CP và Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ 

Y tế nhằm tạo điều kiện cho việc đi lại của người dân và hoạt động sản xuất kinh 

doanh của các doanh nghiệp trong cả nước, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm khi 

người dân di chuyển và phục hồi sản xuất kinh doanh. 

2. Báo cáo các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất về công tác phòng 

chống dịch COVID-19 về Bộ Y tế (qua Cục Quản lý môi trường y tế) trước ngày 

20/10/2021 để nghiên cứu, có hướng dẫn cho phù hợp. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- Đ/c Bộ trưởng; 

- Các đ/c Thứ trưởng; 

- Cục DP, KCB, VP Bộ; 

- Lưu: VT, MT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên 

 

KHẨN 
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