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cộng đồng. Các trường hợp là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề 

cao, nhà quản lý doanh nghiệp, công chức thực hiện công vụ, sinh viên nước ngoài 

học tập tại Việt Nam được tạo điều kiện nhập cảnh nhưng phải thực hiện cách ly 

phù hợp. Tiếp tục quản lý chặt chẽ người qua lại đường mòn, lối mở trên các 

tuyến biên giới đường bộ. 

5. Bộ Ngoại giao khuyến cáo người Việt Nam đang ở nước ngoài chưa về nước, 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của nước sở tại; chỉ xem xét cho về nước 

đối với các trường hợp đặc biệt như học sinh dưới 18 tuổi, người đi khám chữa bệnh, 

du lịch, thăm thân, công tác hết hạn; công bố tiêu chí được về nước và chủ trì, tổ chức 

tốt việc đưa công dân Việt Nam về nước theo lộ trình phù hợp, công khai, minh bạch.   

6. Ngành y tế, nhất là y tế công và các các cơ quan chức năng tiếp tục duy trì các 

nhóm trực, phản ứng nhanh, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh; đẩy mạnh việc ứng 

dụng các công cụ công nghệ phục vụ phòng, chống dịch như Bluezone, nCoV…; tiếp 

tục đẩy mạnh tiến độ nghiên cứu về thuốc điều trị, vắc-xin phòng bệnh, hoàn thiện 

phác đồ điều trị COVID-19, lập hồ sơ sức khỏe người dân. 

Bộ Y tế nghiên cứu, sớm đề xuất việc công bố hết dịch và chiến lược phòng, 

chống dịch COVID-19 cho giai đoạn mới, lâu dài, bảo đảm hiệu quả về y tế, bền 

vững về kinh tế. 

7. Xử lý nghiêm minh các trường hợp tung tin thất thiệt liên quan đến 

phòng, chống dịch bệnh. 

8. Các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an 

toàn phòng, chống dịch bệnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt chú ý 

quản lý tốt, tạo thuận lợi nhưng bảo đảm chặt chẽ trong thực hiện cách ly y tế đối 

với các chuyên gia, công nhân tay nghề cao, nhà quản lý được nhập cảnh. 

9. Các Bộ, ngành, địa phương kịp thời thực hiện gói an sinh xã hội, bảo đảm 

đúng đối tượng, chống thất thoát, trục lợi chính sách; biểu dương các tấm gương tốt 

nhường phần được hỗ trợ cho người khó khăn hơn. Đại diện chính quyền không được 

ép người dân ký đơn từ chối nhận hỗ trợ, nếu phát hiện phải xử lý nghiêm. 

10. Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất kinh doanh, xúc tiến, thu hút đầu 

tư, xuất nhập khẩu; lưu ý đẩy mạnh xuất khẩu các hàng hóa là thiết bị y tế, khẩu 

trang, KIT xét nghiệm SARS-CoV2. 

Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống COVID-19, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế đẩy 

mạnh hợp tác quốc tế về phòng, chống dịch, trong đó tài trợ, hỗ trợ thiết bị y tế, khẩu 

trang, KIT xét nghiệm, máy thở… cho các nước phòng, chống dịch COVID-19, trước 

hết là các nước ở Châu Phi, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam. 

 11. Đẩy mạnh hoạt động du lịch nội địa. Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch 

chủ trì, phối hợp với các Bộ: Ngoại giao, Y tế và các Bộ, cơ quan liên quan xúc 

tiến quảng bá du lịch, chuẩn bị các việc cần thiết để mở cửa đón khách du lịch 

quốc tế khi điều kiện cho phép, trước hết là từ các nước, vùng lãnh thổ đã kiểm 

soát tốt dịch bệnh; nghiên cứu đề xuất thời điểm và nguyên tắc dần nới lỏng xuất 

nhập cảnh, nối lại một số đường bay phục hồi giao thương, thăm thân, du lịch, 

thương mại, đầu tư trên cơ sở song phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, 

quyết định. 






