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THÔNG BÁO 

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

Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp Ban chỉ đạo  

và trực tuyến với tỉnh Tiền Giang 
_____________ 

 

Chiều ngày 25 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng 

Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

Covid-19 đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia và trực tuyến với Lãnh đạo 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các 

Bộ: Y tế, Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Công Thương, Kế hoạch và 

Đầu tư, Thông tin và Truyền thông và Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ. Sau khi 

nghe ý kiến phát biểu của Thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia, của địa phương và 

các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ 

đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã kết luận như sau: 

1. Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch tại địa điểm tiêm, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn 

trương triển khai hệ thống quản lý tiêm chủng vắc xin Covid-19, tuyệt đối không 

để nơi tiêm chủng thành địa điểm tập trung đông người, có thể thành nơi lây 

nhiễm dịch. 

 2. Giao Bộ Giao thông vận tải thực hiện ngay việc kết nối, chia sẻ dữ liệu 

từ hệ thống thông tin giám sát hành trình của xe ô tô với hệ thống thông tin phục 

vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. 

3. Bộ Y tế khẩn trương rà soát, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải cập 

nhật lộ trình di chuyển, chỉ đạo các địa phương khi phát hiện trường hợp F0 

tham gia hoạt động vận tải phải thông báo ngay cho các địa phương liên quan 

theo lộ trình di chuyển để chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch 

không để tiếp xúc với người và phương tiện khác; các địa phương có các điểm 

dừng chân của lộ trình phải chủ động các phương án truy vết, phòng, chống dịch 

bảo đảm an toàn, không làm lây nhiễm ra cộng đồng. 
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4. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo hoàn thiện và tích hợp các phần 

mềm theo dõi, truy vết đã công bố để hỗ trợ nhiệm vụ của Bộ Y tế và các địa 

phương; cung cấp dữ liệu kịp thời đến Bộ Y tế, Tổ thông tin đáp ứng nhanh của 

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và các địa phương liên quan 

để theo dõi chặt chẽ lộ trình di chuyển của trường hợp F0, người đi cùng và 

phương tiện trong suốt quá trình di chuyển, kịp thời thông báo đến các địa 

phương liên quan. 

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: 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; 

- Các Bộ: YT, QP, CA, GTVT, CT, KHĐT, TTTT; 

- Các Thành viên BCĐ quốc gia phòng,   

  chống dịch viêm đường hô hấp cấp; 

- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,          

  TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: TH,  NC, QHĐP,  

  TKBT, NN, CN;  

- Lưu: VT, KGVX, vt. 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Hiệp 
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