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VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
____________ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

Số: 4162/VPCP-TKBT 
V/v thực hiện Kết luận của  

Bộ Chính trị tháng 6/2021 

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2021
 

  

Kính gửi: 

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng 

cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội tại 

phiên họp ngày 11 tháng 6 năm 2021 (văn bản số 07-KL/TW ngày 11 tháng 6 

năm 2021 của Văn phòng Trung ương Đảng), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ 

trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt những công việc cụ thể sau: 

1. Tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 với 

tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Chủ động các phương án, kịch bản để 

kịp thời ứng phó với mọi tình huống; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, 

mất cảnh giác, thỏa mãn với những kết quả bước đầu đạt được. Tiếp tục chỉ 

đạo sát sao, chặt chẽ và triển khai các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, linh 

hoạt, hiệu quả, nhất là tại các địa phương có mật độ dân số cao, nhiều khu 

công nghiệp, đang xuất hiện các ổ dịch lớn để sớm ngăn chặn, đẩy lùi; không 

để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng. 

2. Tiếp tục động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các cơ quan, 

đơn vị, địa phương làm tốt, những cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống dịch. 

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định, chủ quan, lơ là trong phòng 

chống dịch. Tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch 

trong tình hình mới; nhất là lợi ích của việc tiêm vắc-xin, đẩy nhanh tiến độ 

tiêm vắc-xin phòng, chống Covid-19 sau khi được phân bổ, không để quá 

hạn, lãng phí, tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong 

công tác phòng, chống dịch, thúc đẩy phát triển kinh tế, chăm lo đời sống và 

bảo vệ sức khỏe của nhân dân. 

3. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các giải pháp phát 

triển kinh tế - xã hội, triệt để tiết kiệm chi ngân sách, nhất là chi thường xuyên 

để bảo đảm đầy đủ nguồn lực cho phòng, chống dịch. Phối hợp với các cơ 

quan có thẩm quyền tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ 

chế, chính sách, để hỗ trợ, duy trì, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; không để 

gián đoạn sản xuất. Đẩy mạnh các giải pháp tiêu thụ nông sản đang vào mùa 

thu hoạch tại các địa phương, nhất là các địa phương có dịch Covid-19 diễn 



biến phức tạp. Chỉ đạo kiểm soát tốt dịch bệnh trong chăn nuôi, phòng ngừa, 

ngăn chặn, xử lý kịp thời các hiện tượng đầu cơ, tăng giá bất thường.   

4. Khẩn trương có kế hoạch dạy, học và thi phù hợp cho từng cấp học tại 

từng địa phương; tiếp tục phát huy các cơ chế, chính sách, các giải pháp, các việc 

làm tình nghĩa để hỗ trợ có hiệu quả, thiết thực hơn đối với công nhân, người lao 

động, người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

5. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh, đưa người về nước, có 

giải pháp đồng bộ, hữu hiệu kiểm soát các tuyến biên giới, ngăn chặn tình 

trạng nhập cảnh trái phép; rà soát, hoàn thiện các quy định, quy trình, hướng 

dẫn để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả phòng, chống dịch. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTg, các PTTg; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Trung ương Đảng;     (để b/c) 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, 

  các Vụ: TH, KTTH, QHĐP, KGVX; 

- Lưu: VT, TKBT (2).  

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

 

 

Trần Văn Sơn 
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