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CÔNG ĐIỆN
về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đuòng
hô hấp cấp do chủng mói của vi rút Corona gây ra

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

- Các Bộ: Y tế, Ngoại giao, Công an, Quốc phòng, Lao động Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Tài chính,
Văn hóa, thế thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo,
Công Thương, Thông tin và Truyền thông;
- ủ y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Theo thông tin cập nhật đến sáng ngày 02 tháng 02 năm 2020, dịch viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra đã xuất hiện
tại 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, làm 305 người chết, trong đó đã có người đầu
tiên chết ngoài Trung Quốc (tại Philipin), hơn 14.500 người nhiễm (trong đó
trên 2.000 người nguy kịch), trên 43.000 người đang được theo dõi. Tại Việt
Nam đã có 7 người mắc, trong đó có 4 người Việt Nam.
Ngày 01 tháng 02 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã công bố dịch
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (Quyết định
số 173/QĐ-TTg). Để tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh, Thủ tướng
Chính phủ chỉ đạo:
1. Bộ Ngoại giao:
- Chủ động có văn bản trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng của
Trung Quốc về các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch bệnh của Việt Nam
để tạo sự đồng thuận, chia sẻ và phối hợp phòng, chống dịch.
- Thống nhất với phía Trung Quốc về việc đưa công dân Việt Nam từ
Trung Quốc về nước theo các cửa khẩu quốc tế: Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn), Lào
Cai (tỉnh Lào Cai), Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), Tâỵ Trang (tỉnh Điện Biên) và
Thanh Thủy (tỉnh Hà Giang) theo đề nghị của Bộ Quốc phòng.
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an tạo điều kiện thuận
lợi để công dân Trung Quốc về nước.
2. Bộ Quốc phòng:
- Chủ trì, phối hợp các Bộ, các tỉnh có cửa khâu biên giới quản lý nghiêm
ngặt việc xuất nhập cảnh, đi lại qua các cửa khẩu.
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Y tế, Công an, Ngoại giao, ủ y ban nhân
dân các tỉnh có cửa khẩu đường bộ, hàng không tiếp nhận người Việt Nam vê
nước từ vùng có dịch bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, nơi tiêp nhận, ăn

nghỉ để đón công dân Việt Nam về nước và cách ly tập trung 14 ngày, quản lý
chặt chẽ theo quy định.
- Chỉ đạo Bộ đội biên phòng phối hợp với lực lượng địa phương vùng
biên giới kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở.
3. Bộ Y tế:
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, ủ y ban
nhân dân các tỉnh liên quan tổ chức thực hiện biện pháp cách ly y tế 14 ngày đối
với công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc; trường hợp nghi ngờ phải thực
hiện ngay xét nghiệm sàng lọc và điều trị kịp thời khi phát hiện bệnh nhân
nhiễm bệnh trên tinh thần 4 tại chỗ.
- Đấy mạnh việc tập huấn chuyên môn phòng, chống dịch cho các địa
phương, bảo đảm xử lý tại chỗ, hạn chế việc lây chéo; chỉ đạo các bộ, ngành, cơ
quan và các địa phương kiểm tra phương tiện, trang thiết bị, vật tư, thuốc,... phục
vụ phòng, chống dịch, kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ.
4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, địa
phương liên quan rà soát số lao động Việt Nam làm việc ở Trung Quốc và thông
báo cho các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Y tế, các địa phương liên
quan đe phối họp chuấn bị phương án phù họp trong trường hợp cần tiếp nhận về
nước; hướng dẫn địa phương và doanh nghiệp liên quan có sử dụng lao động
Trung Quốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
5. Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch tăng cường kiểm tra việc thực hiện
dừng hắn các lễ hội chưa khai mạc và giảm hẳn quy mô các lễ hội tại các địa
phương; chủ trì, phối hợp với ủ y ban nhân dân các tỉnh đã công bố dịch triệt để
thực hiện việc dừng tất cả lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc.
6. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể việc cho học sinh nghỉ học,
đặc biệt đối với học sinh dưới 12 tuồi tại các tỉnh đã công bố dịch; chỉ đạo áp
dụng các biện pháp phòng, chống dịch như: đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà
phòng, sử dụng chất sát khuẩn, khử trùng trường, lóp học.
7. Bộ Giao thông vận tải:
- Chỉ đạo việc không để người Việt Nam di chuyển đến vùng có dịch của
Trung Quốc, tạo điều kiện đưa người Trung Quốc rời khỏi Việt Nam và đưa
người Việt Nam từ các vùng có dịch của Trung Quốc về nước. Khi đưa người
Việt Nam về nước, thông báo cho Bộ Y tế và cơ quan liên quan để thực hiện việc
cách ly y tế theo đúng quy định.
- Chủ trì, phối họp với các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Công an bố trí đón
người Việt Nam từ Trung Quốc về nước qua sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng
Ninh) và một số sân bay khác tại miền Trung, miền Nam (trừ các sân bay quốc tế).
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Công an và cơ
quan liên quan có phương án xử lý phù họp phòng, chống dịch bệnh đối với hoạt
động vận tải đường sắt với Trung Quốc tương tự như đối với hoạt động vận tải
đường bộ, đường hàng không.
8. Các Bộ: Công an, Công Thương, Tài chính, Thông tin và Truyền thông,
ủ y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo chức năng, nhiệm vụ
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chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm
các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, găm hàng, tăng giá khẩu
trang, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch, đưa tin thất thiệt về dịch bệnh, kê cả
khởi tố điều tra xử lý theo quy định pháp luật hình sự.
9. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan
đề xuất bổ trí kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch, báo cáo Thủ tướng
Chính phủ.
10. ủ y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo:
- Yêu cầu nhân dân đeo khâu trang phù hợp tại nơi công cộng, trên các
phương tiện giao thông công cộng.
- Tăng cường tiêu độc, khử trùng tại các địa điếm tập trung đông người,
nhất là trường học, chợ, siêu thị, bến xe, nhà ga, khu chung cư cao tầng.
- Hạn chế việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người tham gia trừ các
trường họp thực sự cần thiết và để phục vụ phòng, chống dịch.
- Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
11. ủ y ban nhân dân các tỉnh đã công bố dịch:
- Tổ chức thực hiện ngay, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo
Quyết định 173/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ
về công bố dịch.
- Hạn clìế việc tập trung đông người; thực hiện nghiêm việc dìmg tố chức
các lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc.
- Quyết định cho học sinh nghỉ học./
Nơi nhận:
N hư trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
-V ă n phòng Trung ương Đảng;
-V ă n phòng C hủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Thành viên Ban chỉ đạo quốc gia
phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp;
- ủ y ban Trung ương M ặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ c ổ n g TTĐT,
các Vụ: CN, N N , N C, PL, KTTH, QHQT, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX ( 3 b ) .ọ .^
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