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THÔNG BÁO 

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc  

tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19   
_____________ 

Chiều ngày 10 tháng 7 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 

Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-

19. Tham dự cuộc họp các Phó Thủ tướng: Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, 

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn 

Đắc Vinh, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện lãnh đạo Ủy 

ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các 

thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.  

Sau khi nghe báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19, ý kiến của các Phó Thủ tướng và các đại biểu dự họp, Thủ tướng 

Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Trong gần 3 tháng vừa qua, với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống 

chính trị, Việt Nam đã đạt và duy trì được kết quả phòng chống dịch bệnh rất 

tích cực và đáng ghi nhận. Xã hội đã trở lại trạng thái bình thường mới; không 

có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng; 95% số người nhiễm bệnh đã khỏi bệnh 

và không có ca nào tử vong; đã thực hiện 55 chuyến bay đưa công dân Việt Nam 

ở nước ngoài về nước an toàn... 

Dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến rất phức tạp, khó lường 

và đang bùng phát dữ dội ở nhiều nơi. Các cơ quan chức năng như y tế, quân 

đội, công an... cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; tuyệt đối không 

được lơ là, chủ quan; nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù 

hợp với điều kiện mới; không để xảy ra lây lan trong cộng đồng; tăng cường 

công tác tuần tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh trên các tuyến biên giới, 

cửa khẩu, nhất là tại các tuyến đường mòn, lối mở, ngăn chặn các trường hợp 

nhập cảnh không đúng quy định... đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ sau: 

1. Nhu cầu nhập cảnh Việt Nam của người Việt Nam ở nước ngoài, các nhà 

đầu tư nước ngoài, các chuyên gia và lưu học sinh nước ngoài... đang tăng rất 

mạnh. Quan điểm của Chính phủ là tạo điều kiện đáp ứng tối đa nhu cầu chính 

đáng và thiết thực này theo thứ tự ưu tiên phù hợp với khả năng đáp ứng yêu cầu 

tiếp nhận, cách ly trong nước. 

Trước mắt, giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ 

Ngoại giao, Bộ Y tế, chỉ đạo Việt Nam Airlines khẩn trương tổ chức đưa số 

công dân Việt Nam tại Guinea Xích đạo về nước trong thời gian sớm nhất. 

2. Tiếp tục thực hiện kịp thời việc cho phép nhà ngoại giao, chuyên gia, 

nhà đầu tư, lao động tay nghề cao, học sinh và sinh viên nước ngoài học tập tại 
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Việt Nam được nhập cảnh Việt Nam. Cho phép người thân (cha, mẹ, vợ, chồng, 

con) của các nhà ngoại giao, nhà đầu tư, chuyên gia được phép nhập cảnh vào 

Việt Nam. Thực hiện xét nghiệm nhanh, cách ly phù hợp đối với từng loại đối 

đối tượng nhập cảnh, bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch.  

Bộ Y tế khuyến cáo, hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp cách ly phù 

hợp đối với các đối tượng nhập cảnh.  

Bộ Công an tiếp tục chuẩn hóa quy trình, thủ tục đáp ứng yêu cầu phòng 

chống dịch của Bộ Y tế và phù hợp với các đối tượng nhập cảnh này. 

3. Về cách ly y tế: 

- Các Bộ: Y tế, Quốc phòng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ, 

phân công cụ thể tổ chức mở rộng cách ly tập trung (thêm ít nhất 10.000 chỗ).  

- Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đầu mối quản lý cách ly, 

kiểm tra, giám sát thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch tại các khu cách ly, 

kể cả cách ly tại các cơ sở lưu trú, khu cách ly dân sự. 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy 

ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cung cấp cho Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế 

danh sách các cơ sở lưu trú được huy động làm cơ sở cách ly dân sự, kể cả dùng 

để cách ly các chuyên gia, nhà đầu tư, lao động tay nghề cao nhập cảnh. 

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 

sớm có biện pháp sẵn sàng tiếp nhận, hỗ trợ thực hiện việc cách ly trên địa bàn. 

- Bộ Y tế có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định việc mở tài 

khoản tiếp nhận kinh phí hỗ trợ thực hiện công tác cách ly tập trung. 

4. Về việc mở các chuyến bay quốc tế: 

- Đồng ý khôi phục hoạt động vận chuyển hàng không giữa Việt Nam và 

Trung Quốc; tần suất, điều kiện vận chuyển hành khách giữa hai nước sẽ do nhà 

chức trách hàng không Việt Nam và Trung Quốc thống nhất. 

- Giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ 

quan liên quan làm việc với các nước về tăng các chuyến bay cứu hộ, mở các 

chuyến bay thương mại giữa Việt Nam và các nước; tổ chức đón công dân Việt 

Nam tại các điểm trung chuyển lớn các chuyến bay quốc tế, trong đó có các 

điểm như Xơ-un (Hàn Quốc), Tô-ky-ô (Nhật Bản), Đài Loan, Quảng Châu 

(Trung Quốc), Viêng Chăn (Lào), Ph-nôm Pênh (Campuchia). 

Bộ Ngoại giao thông tin cho công dân Việt Nam ở nước ngoài các điểm 

trung chuyển đón công dân về nước. 

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường đại học, nhất là các trường 

có liên kết đào tạo với nước ngoài, chất lượng cao để có phương án tiếp nhận 

học sinh, sinh viên về học tại Việt Nam khi có nhu cầu; thực hiện việc đón học 

sinh, sinh viên nước ngoài đến học tập tại Việt Nam, ưu tiên từ Lào, Campuchia. 

6. Các cơ quan truyền thông, thông tấn, báo chí tiếp tục việc thông tin, 

truyền thông về việc đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước và cho phép 

các nhà ngoại giao, nhà đầu tư, chuyên gia, lao động tay nghề cao nhập cảnh làm 

việc tại Việt Nam với phương thức cách ly phù hợp, linh hoạt, chặt chẽ, đáp ứng 

yêu cầu phòng, chống dịch. 
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7. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương chỉ đạo, đưa nhanh 

công dân Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và nhu cầu của các 

quốc gia nhất là ở những nơi có kết quả tốt trong phòng, chống dịch COVID-19. 

8. Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cụ thể hóa kết luận 

của Thủ tướng Chính phủ, tích cực xử lý các vấn đề phát sinh về việc đón công 

dân Việt Nam ở nước ngoài, tiếp nhận các nhà đầu tư, chuyên gia, lao động tay 

nghề cao vào Việt Nam làm việc. 

Tổ 4 cơ quan (Ngoại giao, Quốc phòng, Y tế, Giao thông vận tải) tiếp tục 

chỉ đạo giải quyết nhanh, thuận lợi, công khai việc đưa công dân Việt Nam ở 

nước ngoài về nước, người nước ngoài vào Việt Nam làm việc, đưa công dân 

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. 

9. Bộ Y tế có văn bản đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc đầu tư cơ 

sở sản xuất vắc-xin phòng bệnh COVID-19. Khẩn trương triển khai các giải pháp 

phòng chống dịch bệnh bạch hầu, sốt xuất huyết, không để lây lan rộng. 

10. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

tiếp tục tập trung chỉ đạo kích cầu mạnh mẽ du lịch, thương mại; tiếp tục mở 

rộng, củng cố việc làm việc, học tập, khám chữa bệnh… trực tuyến. Các Bộ: Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập 

trung chỉ đạo thực hiện gói an sinh xã hội và hỗ trợ doanh nghiệp (62.000 tỷ và 

16.000 tỷ) bảo đảm đến nhanh người lao động và doanh nghiệp khó khăn. 

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; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Quốc hội; 

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

- Ban Tuyên giáo Trung ương; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Ủy ban Văn hóa, GDTNTNNĐ của QH; 

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

- Các Thành viên BCĐ quốc gia phòng,   

  chống dịch viêm đường hô hấp cấp; 

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Tòa án nhân dân tối cao;  

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN,  

  Trợ lý TTCP, TGĐ cổng TTĐT,  

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

  QHĐP, TKBT, NN, CN, PL, KSTT;  

- Lưu: VT, KGVX (3) .Q. 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Hiệp 
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