
 

 

 VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
______________ 

 

Số: 364/TB-VPCP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO 

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

tại Phiên họp thứ 18 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch  

COVID-19 trực tuyến với các địa phương 
____________ 

 

Sáng ngày 06 tháng 11 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 18 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 các Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh 

Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; 

Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Tư pháp, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; đại diện lãnh đạo: Ủy ban Trung ương Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương; 

đại diện lãnh đạo các Bộ: Y tế, Công an, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông, 

Giao thông Vận tải, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch 

và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn 

phòng Chính phủ; Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt 

Nam, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; đại diện lãnh đạo Đài Truyền hình 

Việt Nam. Tại các điểm cầu địa phương có các đồng chí Lãnh đạo 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 đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế báo cáo, 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. Dịch COVID-19 tiếp tục được kiểm soát trên phạm vi cả nước tạo điều 

kiện phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; được Nhân dân và 

cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Đạt được kết quả này là do Trung ương, 

Quốc hội, Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đúng hướng; các biện pháp phòng, 

chống dịch được tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. 

2. Theo đánh giá, nhận định của quốc tế, trong đó có Tổ chức Y tế thế giới 

(WHO), thế giới vẫn trong tình trạng đại dịch COVID-19 và dịch bệnh tiếp tục 

diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước, dịch sốt xuất huyết đang gia tăng tại 

một số địa phương, xuất hiện các ca bệnh đậu mùa khỉ…  
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Các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt các quan điểm: (1) Tập 

trung kiểm soát dịch bệnh, không để dịch chồng dịch; (2) Tuyệt đối không chủ 

quan, lơ là, mất cảnh giác với tình hình dịch bệnh; (3) Nâng cao tinh thần chủ 

động, khả năng phòng chống dịch ở các cấp; tăng cường hệ thống giám sát, nâng 

cao năng lực điều trị, nhất là thúc đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vắc xin.  

3. Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới: 

3.1. Về đánh giá thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ 

họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 

của Chính phủ. 

- Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương: (1) Hoàn thiện 

báo cáo đánh giá thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp 

thứ nhất, Quốc hội khóa XV, bảo đảm đúng trọng tâm, trọng điểm theo các kết 

luận, chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để báo cáo Quốc hội trong tháng 

12/2022; (2) Có kế hoạch, lộ trình cụ thể tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Nghị 

quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành quy định tạm 

thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, kết hợp 

với đánh giá 3 năm phòng, chống dịch để đúc rút các bài học, kinh nghiệm, nhiệm 

vụ, giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả trong thời gian tới; báo cáo Ban chỉ đạo 

Quốc gia kết quả tổng kết tại Phiên họp thứ 19.  

- Phân công Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện 

các nội dung trên. 

3.2. Về tiêm vắc xin phòng COVID-19 

- Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt, hướng dẫn cụ thể tiêm vắc xin 

tại các địa phương; bảo đảm cung ứng, phân bổ đầy đủ, kịp thời vắc xin phòng 

COVID-19 theo nhu cầu của địa phương; có kế hoạch cụ thể, thực hiện nghiêm 

các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về mua 

vắc xin. Xây dựng Kế hoạch đánh giá miễn dịch cộng đồng, báo cáo Chính phủ 

và Ban chỉ đạo Quốc gia trong tháng 01 năm 2023. 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế xây dựng, triển khai 

kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; triển khai 

hiệu quả công tác vận động tiêm chủng đối với phụ huynh học sinh; phối hợp chặt 

chẽ với các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm hiệu quả, có 

lộ trình theo dõi, đánh giá và báo cáo Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia tại các 

cuộc họp thường kỳ hàng tháng. 

3.3. Về bảo đảm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế trong phòng, chống dịch 

COVID-19 

- Tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y 

tế trong phòng, chống dịch COVID-19. 

- Các bộ, ngành, địa phương tăng cường phối hợp trong việc rà soát, sửa đổi, 

bổ sung các quy định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý nhanh 
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các vướng mắc trong các quy định hiện hành, kể cả chuẩn bị để trình Quốc hội 

xem xét, sửa đổi bổ sung các luật liên quan.  

- Phân công Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì, phối hợp với Phó Thủ 

tướng Lê Minh Khái để chỉ đạo triển khai thực hiện.  

3.4. Về công tác truyền thông 

- Các cơ quan báo chí, truyền thông thông tin kịp thời, chính xác, khách quan 

tình hình dịch, kết quả phòng, chống dịch; tình hình phục hồi, phát triển kinh tế - 

xã hội; lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu; chủ động, tích cực 

hơn nữa trong công tác truyền thông, nhất là về truyền thông chính sách; không 

để xảy ra khủng hoảng truyền thông.  

- Tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm thúc đẩy việc tiêm vắc xin, 

trong đó tập trung thông tin về tác dụng, hiệu quả của vắc xin trong ngăn ngừa 

nhiễm bệnh, diễn biến nặng, tử vong. Thông báo, công khai tiến độ tiêm vắc xin 

trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân theo dõi, giám sát; khuyến 

cáo, hướng dẫn người dân chủ động tham gia các biện pháp phòng chống dịch bệnh.  

- Bộ Y tế, các cơ quan chuyên môn, địa phương chủ động, kịp thời cung cấp 

thông tin, số liệu cho các cơ quan báo chí, truyền thông để việc truyền thông bảo 

đảm chính xác, thống nhất, hiệu quả.  

- Đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục chỉ đạo, định hướng; Bộ Thông 

tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, truyền thông triển khai công tác thông tin 

truyền thông trên cơ sở khoa học, thực tiễn, thống nhất theo định hướng chung; tiếp 

tục phát huy vai trò, hiệu quả của hệ thống thông tin, truyền thông cơ sở. 

3.5. Bộ Y tế: (1) Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các phương án phòng, chống 

dịch COVID-19 phù hợp với tình hình dịch; đánh giá miễn dịch cộng đồng trong 

tháng 01 năm 2023; (2) Tăng cường triển khai phòng chống các dịch bệnh lưu 

hành, bệnh mới nổi khác như: Sốt xuất huyết, Tay chân miệng, Đậu mùa khỉ...; 

(3) Đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước, nhất là các vắc xin trong 

Chương trình tiêm chủng mở rộng Quốc gia; chủ động điều phối không để thiếu 

vắc xin tiêm chủng mở rộng cục bộ ở một số địa phương như đã xảy ra thời gian 

qua; (4) Chú trọng phát triển công nghiệp dược trong nước; (5) Khẩn trương rà 

soát, đề xuất kế hoạch sử dụng số kinh phí chưa phân bổ từ nguồn ngân sách nhà 

nước năm 2022 cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.  

3.6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động rà soát, xử lý các vướng mắc trong quy 

định về đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế; tiếp tục nghiên cứu, 

hoàn thiện các chính sách, pháp luật về đấu thầu, cơ chế khuyến khích đầu tư nhất 

là thúc đẩy mạnh mẽ công nghiệp dược trong nước. 

3.7. Bộ Ngoại giao tiếp tục triển khai hiệu quả công tác ngoại giao vắc xin 

và công tác đối ngoại phục vụ hoạt động phòng, chống dịch. Tổ chức sơ kết công 

tác ngoại giao vắc xin; tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 

10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất 

nước đến năm 2030. 
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3.8. Đề nghị Ban Dân vận Trung ương tiếp tục nắm bắt tình hình Nhân dân 

và công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phố; vận động Nhân 

dân tiêm vắc xin để phòng, chống dịch, nhất là tiêm vắc xin cho trẻ em, an toàn, 

hiệu quả cao theo quy định của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3.9. Các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban chỉ đạo phòng, chống 

dịch các cấp tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được 

phân công; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia các khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình tổ chức thực hiện để kịp thời xem xét, giải quyết. 

3.10. Thủ trưởng các bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương: 

(1) Tiếp tục rà soát, đánh giá, giải quyết kịp thời, dứt điểm đối với thuốc, vật tư, 

trang thiết y tế đã mua cho phòng, chống dịch COVID-19 còn tồn đọng, chưa sử 

dụng hết; (2) Đẩy mạnh hơn nữa kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư; (3) Chú trọng theo dõi, bám sát, nghiên cứu thực tiễn để tổng kết 

kinh nghiệm, đề ra chính sách nhanh, phản ứng chính sách kịp thời theo tình hình 

thực tế. 

3.11. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp tiếp tục hoạt động 

nghiêm túc, theo đúng Quy chế làm việc.    

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 TW; Ban Dân vận TW; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- VP TW Đảng; VP Chủ tịch nước; VP Quốc hội; 
- UBVH, GD của QH; UB XH 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, 
  TGĐ 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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