Cơ quan phát hành: Văn phòng Chính phủ

BỘ Y TẾ
DỰ THẢO BÁO CÁO THAM LUẬN
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật Phòng, chống ma tuý năm 2021;
Công tác phòng, chống dịch covid-19 và vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết

I. TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19
1. Tình hình dịch Thế giới: Đến ngày 19/12/2021, Thế giới ghi nhận trên
274,6 triệu ca mắc, trên 5,3 triệu trường hợp tử vong. So với tuần trước, số mắc
tăng 3%, tử vong giảm 7%. Về biến chủng Omicron, đã xuất hiện ở 4 châu lục
và ít nhất 89 quốc gia và vùng lãnh thổ.
2. Tại Việt Nam:
Đợt dịch thứ 4 đến hết ngày 19/12/2021, cả nước đã ghi nhận trên 1,5
triệu ca mắc, hơn 1,1 triệu người đã khỏi bệnh (71,9%), 29.300 ca tử vong.
Trong tuần (13-19/12/2021), cả nước ghi nhận thêm 108.532 ca mắc mới
(69.350 ca cộng đồng, chiếm 63,9% số mắc mới). Trong đó, khu vực miền Nam
ghi nhận 70,3% ca mắc mới trong cộng đồng; miền Bắc 13,8%; miền Trung
15,1% và Tây Nguyên 0,9%; một số địa phương có số mắc cộng đồng tăng cao
so với tuần trước, gồm: Cà Mau (tăng 3.880 ca), Bến Tre (1.568), Bình Phước
(1.170), Hà Nội (986), Trà Vinh (828), T.T.Huế (726), Bình Định (628), Hải
Phòng (591), Khánh Hòa (404)…
Đến hết ngày 18/12/2021, cả nước đã tiêm được 138.772.562 liều (trong
ngày tiêm được 1.199.726 liều), tỷ lệ sử dụng đạt 90% số vắc xin phân bổ 104
đợt; Tỷ lệ bao phủ ít nhất 01 liều vắc xin là 96,9% và tỷ lệ tiêm đủ 02 liều vắc
xin là 83,5% dân số từ 18 tuổi trở lên và 1.003.238 mũi 3; từ 12 đến 17 tuổi tiêm
được 8.652.767 liều (01 liều vắc xin 71,2% và đủ 02 liều vắc xin 23,5%).
3. Nhận định tình hình dịch
Số ca mắc cộng đồng và tử vong tiếp tục có xu hướng gia tăng nhanh ở
nhiều địa phương trên cả nước (trong tuần số mắc cộng đồng tăng tại 42 tỉnh,
thành phố) do mầm bệnh đã lưu hành trong cộng đồng.
Thời gian tới, cần tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
nhất là giám sát phát hiện sớm, điều trị giảm bệnh nặng, tử vong và tiêm chủng
vắc xin do thời tiết chuyển mùa Đông-Xuân thuận lợi cho sự phát triển, lây lan
của vi rút, gia tăng giao thương đi lại dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2022
và nguy cơ xâm nhập của biến chủng mới; bên cạnh đó, có tâm lý chủ quan, lơ
là, mất cảnh giác của một số đơn vị, người dân trong việc thực hiện quy định về
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phòng, chống dịch sau một thời gian dài nới lỏng giãn cách xã hội.
II. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, các hoạt
động vui chơi, lễ hội, tôn giáo ở những địa bàn có nguy cơ xảy ra dịch bệnh; tuy
nhiên phải đảm bảo duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng an
toàn COVID-19. Thường xuyên rà soát cập nhật các cấp độ dịch bám sát với
thực tế tình hình dịch, trong trường hợp cần thiết tăng cường một số biện pháp
phòng chống dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định
số 4800/QĐ-BYT.
2. Truyền thông nâng cao ý thức người dân Thực hiện triệt để 5K, truyền
thông thống nhất nhận thức thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu
quả dịch bệnh phải dựa trên nguyên tắc “5K + vắc xin, thuốc + biện pháp điều trị
phù hợp + công nghệ + đề cao ý thức người dân và các biện pháp khác”. Tăng
cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động phòng, chống dịch, đặc biệt là
việc thực hiện các biện pháp 5K của Bộ Y tế, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các
hành vi vi phạm theo đúng quy định.
3. Tổ chức chiến dịch Bảo vệ người có nguy cơ trên toàn quốc (Quản lý
người thuộc nhóm nguy cơ; truyền thông, tư vấn về phòng chống COVID-19;
tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; xét nghiệm tầm soát phát hiện người mắc
COVID-19; chăm sóc và điều trị người mắc COVID-19 thuộc ngóm nguy cơ;
bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ khi người sống chung, người cùng gia đình bị
mắc COVID-19; hỗ trợ chăm sóc thể chất và tâm lý xã hội), bắt đầu từ ngày
17/12/2021 đến 31/12/2021.
4. Các tỉnh, thành phố khẩn trương tổng rà soát đối tượng tiêm chủng trên
địa bàn, khẩn trương đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng đảm bảo bao phủ đủ mũi cho
các đối tượng từ 12 tuổi trở lên; đặc biệt lưu ý các đối tượng thường xuyên di
chuyển (18 đến 50 tuổi) và các nhóm đối tượng có nguy cơ. Tổ chức tiêm vét tại
nhà cho người cao tuổi, người có bệnh nền, người di chuyển khó khăn, hoàn
thành trong tháng 12/2021.
5. Chủ động đánh giá tỷ lệ triệu trứng, nặng, tử vong của tiêm 1 mũi, tiêm 2
mũi, trên cơ sở đó điều chỉnh quy định xét nghiệm và truy vết, cách ly cho phù hợp.
III. HOẠT ĐỘNG CẦN TIẾP TỤC TRIỂN KHAI GIỮA NGÀNH Y
TẾ VÀ CÔNG AN
1. Duy trì, phát huy vai trò của công an cơ sở cùng tổ Covid cộng đồng để
truy vết người tiếp xúc, quản lý người mắc tại tuyến cơ sở, đảm bảo an ninh an
toàn tại các khu cách ly, điều trị; quản lý người nhập cảnh để giám sát phòng
ngừa biến thể mới của vi rút SARS-CoV-2.
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2. Tiếp tục huy động lực lượng, phối hợp với ngành y tế để thu dung, điều trị
bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến, trung tâm hồi sức tích cực, tại nhà.
3. Phối hợp tổ chức, vận động tiêm vét vắc xin cho tất cả các đối tượng
trong nhóm tuổi tiêm chủng, đặc biệt những người chưa tiêm vắc xin; thực hiện
tiêm mũi bổ sung, mũi tăng cường theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
4. Tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông thống
nhất QR Code dùng chung cho hệ thống phần mềm COVID-19, liên thông thông
tin công dân giữa Cơ sở dữ liệu tiêm chủng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
để giúp phòng chống dịch.
5. Đấu tranh, phòng ngừa các vi phạm trong phòng chống dịch COVID-19.

