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THÔNG BÁO  

Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp  

về công tác y tế và phòng, chống dịch bệnh 
__________ 

 

Sáng ngày 20 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ 

Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương về công tác y tế và 

phòng, chống dịch bệnh. Tham dự cuộc họp tại điểm cầu Chính phủ có các Thứ 

trưởng Bộ Y tế: Đỗ Xuân Tuyên, Nguyễn Văn Thuấn, Nguyễn Thị Liên Hương; 

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn 

Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh, Phó 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội 

của Quốc hội Nguyễn Hoàng Mai; đại diện các Bộ, cơ quan: Quốc phòng,           

Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung 

ương; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói 

Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam. Tại điểm cầu các địa phương có: Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân, các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 và đại diện một 

số sở ngành liên quan của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau khi nghe 

báo cáo của Bộ Y tế, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng 

Chính phủ Vũ Đức Đam, đã có ý kiến kết luận như sau:  

Tình hình dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát tốt, nhiều chuyển biến 

rất tích cực, số ca mắc mới, chuyển nặng và tử vong đều giảm sâu; góp phần quan 

trọng thúc đẩy thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy 

nhiên, Tổ chức y tế thế giới đang nhận định tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn 

tiếp tục diễn biến khó lường, nhất là nguy cơ xuất hiện các biến thể mới có thể 

làm cho dịch bệnh trở lên phức tạp, gia tăng trở lại. Mặt khác các dịch bệnh mùa 

hè như sốt xuất huyết, tay chân miệng,… đang bước vào giai đoạn cao điểm có 

thể bùng phát thành dịch, nhất là ở các tỉnh phía nam. 

Thực tế cho thấy, đang xuất hiện tâm lý lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; tiến 

độ tiêm vắc xin phòng chống dịch COVID-19 chưa đáp ứng yêu cầu,...; tình trạng 

thiếu thuốc điều trị, vật tư và sinh phẩm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh đang 

được Nhân dân và dư luận quan tâm, lo lắng. 



Để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm công tác khám, 

chữa bệnh phục vụ nhân dân, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu: 

1. Các Bộ, ngành cơ quan Trung ương và các địa phương tiếp tục thực hiện 

có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ 

về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, tạo môi 

trường an toàn, thuận lợi thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; sẵn sàng các 

phương án, kịch bản cụ thể để có thể chủ động, kịp thời ứng phó hiệu quả trong 

trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại. 

2. Bộ Y tế: 

- Khẩn trương rà soát, ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương thực 

hiện thống nhất, hiệu quả công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên cả nước, 

trong đó xác định rõ từng đối tượng được tiêm, thời hạn tiêm mũi nhắc lại... 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam rà soát, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bất cập của 

các quy định hiện hành liên quan đến hoạt động mua sắm, đấu thầu thuốc, thiết 

bị, vật tư, sinh phẩm y tế; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với những 

nội dung cần phải chỉ đạo, giải quyết nhưng vượt thẩm quyền. 

- Tiếp thu ý kiến của các Thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống 

dịch COVID-19 để hoàn thiện Thông điệp phòng, chống dịch phù hợp với tình 

hình hiện nay, trong đó chỉ rõ biện pháp nào là bắt buộc, biện pháp nào là khuyến 

nghị, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 27 tháng 6 năm 2022. 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn 

các địa phương thực hiện việc thanh, quyết toán chế độ cho các tổ chức, cá nhân 

tham gia phòng, chống dịch COVID-19; nhất là đối với các thuốc, vật tư y tế thuộc 

danh mục người tham gia bảo hiểm y tế được hưởng. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương tiến hành 

tổng kết, đánh giá công tác phòng, chống dịch để kịp thời thực hiện công tác thi 

đua, khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân đã có nhiều thành tích, đóng góp cho 

công tác phòng, chống dịch. 

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

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ tiêm vắc xin theo hướng dẫn của 

Bộ Y tế; khẩn trương tháo gỡ khó khăn, xử lý kịp thời tình trạng thiếu thuốc, vật 

tư, sinh phẩm y tế trên địa bàn. 



4. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh 

thông tin, tuyên truyền về thành quả phòng, chống dịch; về lợi ích của tiêm          

vắc xin kể cả trường hợp đã nhiễm COVID-19, về tác dụng phòng ngừa của         

vắc xin với các biến chủng mới của COVID-19. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế, các Bộ, cơ quan liên quan và 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:    
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

- Ủy ban Xã hội của Quốc hội; 

- Ban Tuyên giáo Trung ương; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Đài Truyền hình VN; Đài Tiến nói VN; 

  Thông tấn xã VN; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,          

  các Vụ: NC, TH; TGĐ cổng TTĐT; 

- Lưu: VT, KGVX (3b), vt. 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Hiệp 
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