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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế
tại Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2020
Ngày 30/11/2020 tại TP. Đà Nẵng, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng
Bộ Y tế đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19
năm 2020. Tham dự Hội nghị có đại diện các Bộ, ngành liên quan; Lãnh đạo
của các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ Y tế; các Viện Vệ sinh dịch tễ,
Viện Pasteur, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng, Viện Y tế công cộng
TP. Hồ Chí Minh, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, Viện Dinh
dưỡng; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng; Lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm
Kiểm soát bệnh tật/Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh, thành phố; Trung tâm
Kiểm dịch Y tế quốc tế; Trưởng Đại diện Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới
(WHO) tại Việt Nam; đại diện Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh
Hoa Kỳ (US CDC) tại Việt Nam.
Sau khi nghe Lãnh đạo các đơn vị báo cáo 07 nội dung chuyên đề theo
Chương trình Hội nghị về các lĩnh vực dự phòng, điều trị, truyền thông, hậu
cần chống dịch và ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu tham dự; đồng
chí Đỗ Xuân Tuyên đánh giá việc tổ chức Hội nghị sơ kết là để đánh giá những
kết quả đã đạt được trong công tác phòng, chống COVID-19 thời gian vừa qua,
rút ra được các bài học kinh nghiệm đó là: Sự vào cuộc quyết liệt ngay từ đầu,
sự thống nhất tư tưởng, hành động, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành của cấp ủy
Đảng, chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương; xác định rõ vùng
nguy cơ, đối tượng nguy cơ để kịp thời triển khai đồng bộ các biện pháp ứng
phó như giãn cách xã hội, giám sát, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân và kiểm soát
chặt chẽ đường biên giới; huy động một lực lượng lớn nhân viên y tế, các
chuyên gia đầu ngành, chuyên gia quốc tế cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của
toàn dân, toàn quân tạo được hiệu ứng tốt đẹp của xã hội góp phần vào thành
công trong công tác phòng, chống dịch trước bối cảnh vẫn phải duy trì phát triển
kinh tế để bảo đảm ổn định an sinh xã hội.
Tuy nhiên, nguy cơ xuất hiện ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng là rất
lớn và hiện hữu bởi: Dịch COVID-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp, tiếp

tục gia tăng, nhiều nước đã phải quay lại áp dụng các biện pháp giãn cách xã
hội; nước ta vẫn phải tổ chức các chuyến bay đưa người Việt Nam đang gặp khó
khăn ở nước ngoài về nước; thời tiết mùa Đông - Xuân tạo thuận lợi cho các
dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh, phát triển đặc biệt là dịch COVID-19. Trong
nước, sau thời gian dài không ghi nhận ca bệnh tại cộng đồng dẫn đến tư tưởng
chủ quan, lơ là với các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong khi hiện nay
Việt Nam chưa có vắc xin phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
Trước tình hình trên, quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
là thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế và không
để dịch chồng dịch cũng như chỉ đạo của Trung ương là phải bảo đảm an toàn
tuyệt đối về công tác y tế phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng sắp tới, đồng chí
Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế đã có ý kiến kết luận và chỉ đạo như sau:
1. Các địa phương, đơn vị tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong
công tác phòng, chống dịch bệnh vì theo nhận định của Tổ chức Y tế thế giới
dịch COVID-19 có thể còn tiếp tục kéo dài đến hết năm 2021.
2. Luôn phải tuân thủ đúng các nguyên tắc chống dịch đã áp dụng thành
công trong giai đoạn trước đó là ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng dập
dịch và điều trị kịp thời. Tuy nhiên tùy điều kiện, hoàn cảnh có thể điều chỉnh
các giải pháp triển khai cho phù hợp với thực tế.
3. Liên tục rà soát, kiện toàn bổ sung Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các
cấp; cập nhật, bổ sung kế hoạch phòng, chống dịch của địa phương trên nguyên
tắc: Bảo đảm, huy động nguồn nhân lực sẵn sàng cho công tác thu dung, điều trị
bệnh nhân cũng như sẵn sàng lực lượng tham gia vào các đội cơ động chống
dịch và luôn phải bảo đảm về cơ số thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị tại chỗ
phục vụ công tác phòng, chống dịch.
4. Khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện tốt thông điệp “5K” của Bộ Y tế
trong phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt tuyên truyền cho người dân phải đeo
khẩu trang khi ra khỏi nhà, ở những nơi tập trung đông người, tại nơi công cộng
như: Cơ sở y tế, Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, bến xe, bến cảng, sân bay,
ga tàu và trên các phương tiện giao thông công cộng như taxi, xe buýt, tàu hỏa,
máy bay,… Đây là một trong những biện pháp hữu hiệu không chỉ phòng, chống
dịch COVID-19 mà với cả dịch bệnh khác như bạch hầu, các bệnh lây truyền
qua đường hô hấp.
5. Luôn đề cao cảnh giác, bảo đảm an toàn trước nguy cơ dịch bệnh xâm
nhập vào những nơi xung yếu như bệnh viện, trường học, khách sạn, cơ sở lưu
trú, trung tâm thương mại,... Chấp hành triệt để các nguyên tắc bảo đảm bệnh
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viện an toàn đặc biệt là đối với các cơ sở y tế ngoài công lập như các phòng
khám tư nhân, bệnh viện tư nhân, do vậy cần tăng cường kiểm tra, giám sát theo
các tiêu chí đánh giá đã được Bộ Y tế ban hành. Tương tự như vậy áp dụng với
trường học, khách sạn, cơ sở lưu trú, trung tâm thương mại để xây dựng được
bản đồ an toàn về phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ sở y tế, trong trường
học, trong hoạt động du lịch và thương mại.
6. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch đối với các chuyên gia, nhà
đầu tư, lao động tay nghề cao vào làm việc, xúc tiến đầu tư nhất là những người
vào làm việc trong thời gian ngắn dưới 14 ngày. Quản lý chặt chẽ các đối tượng
cách ly sau khi nhập cảnh tại các khu cách ly tập trung theo đúng quy định vì nếu
không làm chặt chẽ ở khâu này thì nguy cơ dịch bệnh lan ra cộng đồng là rất lớn.
7. Tổ chức tập huấn, phổ biến Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người
tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính được Bộ Y tế ban
hành cho những người tham gia truy vết và các hướng dẫn chuyên môn khác của
Bộ Y tế.
8. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp
vi phạm quy định phòng, chống dịch tại các cơ sở trên địa bàn nhất là các khu
cách ly, phòng khám tư nhân, bệnh viện tư nhân, khu công nghiệp, nhà máy, xí
nghiệp, khách sạn, nhà hàng,...
9. Ngoài việc phòng, chống dịch COVID-19, các địa phương cũng cần tập
trung, tăng cường công tác phòng, chống các dịch bệnh lưu hành khác trên địa
bàn đặc biệt dịch bệnh trong mùa đông xuân theo quy định tại Chỉ thị số 23/CTBYT ngày 22/10/2020 của Bộ Y tế. Đồng thời tập trung công tác y tế nhất là
chuẩn bị sẵn sàng về vật tư, sinh phẩm xét nghiệm tại địa phương nhằm kịp thời
triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ
các sự kiện chính trị quan trọng.
Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để báo cáo);
- Đồng chí Chánh Văn phòng Bộ (để báo cáo);
- Các Vụ, Cục, đơn vị tham dự (để thực hiện);
- Sở Y tế, Trung tâm KSBT/YTDP/KDYTBG
các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, VPB1.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ

Đỗ Trường Duy

3

