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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo  

Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp trực tuyến với  

Thành phố Hồ Chí Minh và 02 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang 
_____________ 

 

Ngày 27 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ 
Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với 
Thành phố Hồ Chí Minh; 02 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang về công tác phòng, 
chống dịch COVID-19. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu trung ương có             
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp, Thứ trưởng Bộ Y tế 
Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn, Phó Trưởng 
Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng; đại diện Tập đoàn Công nghiệp 
Viễn thông Quân đội; tham dự tại đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh có đồng chí 
Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, 
Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Thành phố Hồ Chí Minh, 
các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của Thành phố Hồ Chí Minh; 
tham dự tại đầu cầu Bắc Ninh có đồng chí Đào Hồng Lan, Bí thư Tỉnh ủy,       
các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh Bắc Ninh; tại đầu cầu Bắc Giang có đồng chí 
Dương Văn Thái, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng       
Bộ Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia, đồng chí Lê Ánh Dương Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh Bắc Giang. 
Sau khi nghe báo cáo của địa phương, báo cáo của Đoàn Công tác Bộ Y tế tại đầu 
cầu Bắc Giang và ý kiến thảo luận các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ 
Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau: 

1. Đối với Bắc Ninh: (i) Đồng ý chủ trương Bắc Ninh tổ chức cho người 
lao động ở trong doanh nghiệp vừa để cách ly, vừa tham gia sản xuất, tránh lây 
dịch, nhưng phải bảo đảm nghiêm ngặt các điều kiện phòng cháy, chữa cháy, an 
toàn vệ sinh, an toàn thực phẩm; (ii) Dịch bệnh đã bắt đầu lây lan vào cụm công 
nghiệp Khắc Niệm; Bắc Ninh cần thực hiện ngay các biện pháp mạnh mẽ, kịp 
thời hơn, không để lây sang khu vực khác. 

2. Đối với Bắc Giang, yêu cầu tỉnh: (i) Chủ động hướng dẫn thực hiện 
phương án tự lấy mẫu phẩm xét nghiệm để đẩy nhanh tiến độ trong trường hợp 
số người được xét nghiệm tăng nhanh; (ii) Tăng cường lấy mẫu xét nghiệm sàng 
lọc ở các huyện chưa thực hiện giãn cách xã hội, kịp thời phát hiện các ca dương 
tính trong cộng đồng. 

3. Đối với Thành phố Hồ Chí Minh: (i) Căn cứ tình hình dịch bệnh tại địa 
phương, chủ động quyết định áp dụng biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, 
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hiệu quả; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ các trường hợp vượt thẩm 
quyền; (ii) Các Bộ, ngành, địa phương lân cận sẵn sàng tham gia, hỗ trợ      
Thành phố khi có yêu cầu; (iii) Tạm dừng chuyến bay giải cứu về Thành phố   
Hồ Chí Minh trong thời gian 1 tuần; (iv) Giao Bộ Y tế chỉ đạo Bệnh viện        
Đại học Y Dược Hồ Chí Minh tổ chức bệnh viện ở Bà Rịa - Vũng Tàu để        
sẵn sàng đón người bệnh nhập cảnh đường thủy. 

4. Các Bộ: Y tế, Quốc phòng, Công an tiếp tục chủ động hỗ trợ các địa 
phương trong việc tiếp nhận bệnh nhân (F0) nhưng không có triệu chứng nặng. 
Bộ Y tế khẩn trương rà soát lại phác đồ điều trị đối với các bệnh nhân (F0), 
hướng dẫn xử lý trong mọi tình huống có thể xảy ra. 

5. Các địa phương khẩn trương kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh và xử lý 
nghiêm các hoạt động tụ tập đông người không đúng quy định. 

 
Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân 

thành phố Hồ Chí Minh; 02 tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang và các địa phương biết, 
thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Quốc hội; 

- Ban Dân vận Trung ương; 

- Ban Tuyên giáo Trung ương; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

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

- Ủy ban Văn hóa, GDTNTNNĐ của QH; 

- Ủy ban về các vấn đề xã hội của QH; 

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

- Các Thành viên BCĐ quốc gia phòng,   

  chống dịch viêm đường hô hấp cấp; 

- Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- TANDTC, VKSNDTC; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng 

TTĐT, các Vụ, Cục: TH,  KTTH, QHQT, NC,    

  QHĐP, TKBT, NN, CN, PL;  

- Lưu: VT, KGVX LT 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Hiệp 
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