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Số:           /TB-BYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày        tháng 01  năm 2023 

THÔNG BÁO  

Kết luận của PGS. TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế  

tại cuộc họp trực tuyến ngày 02/01/2023 về tình hình dịch COVID-19 

 và các biện pháp phòng chống dịch  

 

Trước sự gia tăng số mắc COVID-19 và sự nới lỏng chính sách phòng 

chống COVID-19 của một số nước trong khu vực, chiều ngày 02/01/2023, 

PGS. TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế đã chủ trì cuộc họp trực 

tuyến đánh giá tình hình dịch COVID-19 và đề xuất các biện pháp phòng chống. 

Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các đơn vị: Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý 

Khám, chữa bệnh, Cục Quản lý Môi trường y tế, Vụ Hợp tác quốc tế, các Viện 

Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Báo Sức khỏe và Đời sống; Sở Y tế tỉnh, thành phố: 

Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hà Tĩnh; Tổ chức Y tế thế giới 

(WHO), Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC Hoa Kỳ). 

Sau khi nghe đại diện của WHO báo cáo về tình hình dịch COVID-19 và 

các biện pháp phòng chống của một số nước trên thế giới, khu vực, báo cáo của 

các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur và CDC Hoa Kỳ về tình hình giám sát 

các biến chủng, biến thể SARS-CoV-2 tại Việt Nam cùng các ý kiến tham luận 

của các đại biểu tham dự; PGS. TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế 

kết luận, chỉ đạo như sau:   

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam đang cơ bản được kiểm 

soát, tỷ lệ mắc và tử vong giảm; tỷ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cao so với 

các nước trên thế giới; tuy nhiên trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh sẽ diễn 

biến phức tạp; các biến chủng, biến thể phụ của SARS-CoV-2 liên tục biến đổi; 

miễn dịch do tiêm vắc xin giảm dần theo thời gian; số lượng khách nhập cảnh 

gia tăng dẫn đến nguy cơ số trường hợp COVID-19 tăng do việc mở cửa, nới 

lỏng các chính sách phòng, chống dịch của một số nước trong khu vực. 

  Bên cạnh đó, hiện đang là giai đoạn giao mùa Đông - Xuân, tiềm ẩn nguy 

cơ bùng phát các bệnh dịch đường hô hấp, dẫn đến nguy cơ dịch chồng dịch. 

Thời gian tới là dịp Tết 2023 và mùa lễ hội đầu năm, nhu cầu giao thương du 

lịch tăng cao, cùng thời tiết chuyển mùa thay đổi bất thường là điều kiện thuận 

lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm lây lan, có thể gia tăng số mắc, nhất là với 

nhóm trẻ em có sức đề kháng yếu và người cao tuổi có bệnh lý nền, dễ mắc các 

bệnh truyền nhiễm. 

  Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, đề nghị các đơn vị triển khai 

ngay các nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của 

Ban Bí thư, Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui 
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tươi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm, Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của 

Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19, Chỉ thị số 

06/CT-BYT ngày 30/12/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác y tế đảm 

bảo đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 

25/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, 

chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới. 

2. Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID- 19 

như hiện nay với 03 trụ cột “cách ly, xét nghiệm, điều trị”, theo công thức “2K + 

vắc xin, thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác” 

và tập trung triển khai quyết liệt một số nội dung sau: 

- Tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trong nước, 

quốc tế và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo, kiểm tra, 

giám sát việc tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch đảm bảo chủ động, 

sẵn sàng và kịp thời ứng phó với các diễn biến có thể xảy ra của dịch bệnh; đồng 

thời phối hợp với các chuyên gia, các tổ chức trong nước, quốc tế thường xuyên 

cập nhật, đánh giá tình hình để điều chỉnh các phương án, biện pháp phòng, 

chống dịch kịp thời, phù hợp, hiệu quả. 

- Tăng cường giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại các cửa khẩu, đặc biệt với 

các trường hợp nhập cảnh về từ các khu vực đang bùng phát dịch, từ các nơi 

xuất hiện các biến thể mới, nguy hiểm của SARS-CoV-2; đẩy mạnh giám sát tại 

cộng đồng, tại các cơ sở khám, chữa bệnh; tăng cường lấy mẫu các trường hợp 

nghi ngờ, tăng số lượng mẫu tại các cửa khẩu đối với các trường hợp nhập cảnh 

từ quốc gia đang bùng phát dịch từ ngày 8-10/01/2023 để xét nghiệm, giải trình 

tự gen nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, các biến chủng, biến thể 

mới của SARS-CoV-2. 

- Tiếp tục thúc đẩy việc tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 đặc biệt đối 

với các trường hợp nguy cơ cao, trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi nhất là ở các tỉnh, 

thành phố lớn, khu vực trọng điểm du lịch, có lượng khách quốc tế cao.  

- Tiếp tục đảm bảo công tác phân luồng, thu dung, điều trị bệnh nhân 

COVID-19, chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp các ca mắc COVID-19 tăng cao; 

đảm bảo đủ thuốc, thiết bị, hóa chất, sinh phẩm phòng, chống dịch; chuẩn bị sẵn 

sàng cơ sở vật chất trong trường hợp phát sinh các tình huống mới của dịch 

bệnh, trong đó các địa phương chỉ đạo các cơ sở nhận khách lưu trú bố trí phòng 

cách ly cho trường hợp khách du lịch nhập cảnh bị mắc COVID-19 thể nhẹ và 

vừa, không cần nhập viện. 

- Tăng cường truyền thông về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 

tại các cửa khẩu và tại cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức của người dân bảo 

vệ sức khỏe trong tình hình mới.  

- Tiếp tục đảm bảo công tác an sinh, an ninh, an toàn trật tự xã hội. 

- Đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống các dịch bệnh truyền 

nhiễm khác như cúm, sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ... và thông tin, báo cáo tình 

hình dịch theo quy định.  
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3. Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur khẩn trương hướng dẫn các địa 

phương tăng cường lấy mẫu tại cửa khẩu gửi về các Viện để giải trình tự gen 

nhằm phát hiện sớm các biến chủng, biến thể phụ mới. 

4. Cục Y tế dự phòng khẩn trương hoàn thiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ 

về phòng chống dịch trong tình hình mới. 

5. Đề nghị Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Trung tâm Dự phòng và Kiểm 

soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC Hoa Kỳ) tiếp tục hỗ trợ, cung cấp thông tin về tình 

hình dịch và các biện pháp phòng chống của các nước trên thế giới và trong khu 

vực; CDC Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong xét nghiệm giải trình tự gen. 

Văn phòng Bộ trân trọng thông báo để các Đơn vị biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Đ/c Thứ trưởng (để báo cáo); 

- Đ/c Chánh Văn phòng Bộ (để báo cáo); 

- Các Vụ, Cục liên quan (để thực hiện);  

- Các Viện VSDT, Pasteur (để thực hiện); 

- Các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế (để thực hiện); 

- Văn phòng UBND tỉnh, thành phố; 

- Sở Y tế tỉnh, thành phố (để thực hiện); 

- Trung tâm TTGDSK TƯ; Báo SKĐS (để thực hiện); 

- Lưu: VT, VPB1. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ  

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ 

 

 

 

Vũ Thị Kim Anh  
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