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Sáng ngày 16/4/2021 tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị trực tuyến “Tăng cường công tác
phòng, chống dịch COVID-19” với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ
trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì tại điểm cầu Hà Nội.
Tham dự tại điểm cầu Trung ương còn có đại diện WHO tại Việt Nam; đại diện lãnh
đạo và chuyên viên các Vụ/Cục/Văn phòng/đơn vị thuộc Bộ Y tế; đại diện Cục Quân
y; Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng- Bộ Quốc phòng; Cục Quản lý xuất nhập cảnh- Bộ
Công an; Cục Y tế- Bộ Giao thông vận tải…
Tại điểm cầu địa phương có đại diện Lãnh đạo UBND các Tỉnh, thành phố; các Bệnh
viện/Viện/ Trung tâm y tế, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế 63 tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương tại các điểm cầu.

Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: thời gian qua,
thế giới triển khai mạnh mẽ tiêm vaccine phòng COVID-19 nhưng tình hình dịch vẫn

là thách thức lớn với toàn cầu và Việt Nam. Các nước trong khu vực hiện đang đưa ra
cảnh báo về tình trạng khủng hoảng kinh tế do COVID-19. Trước thách thức lớn này,
việc kiểm soát tình hình dịch COVID-19 trong năm 2021 hết sức khó khăn với tất cả
các nước. Vì vậy, các địa phương cần triển khai quyết liệt chỉ đạo của Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia với công tác phòng, chống dịch, kiểm soát tốt
tình hình dịch trong thời gian tới.













































thuoc tri sui mao ga tai nha
benh sui mao ga la gi
cach tri sui mao ga tai nha
hinh anh benh sui mao ga
hinh anh benh sui mao ga
hinh anh sui mao ga o ranh bao quy dau
thuoc tri sui mao ga cua nhat
thuoc podophyllin 25
sui mao ga
thuoc chua sui mao ga
thuoc tri sui mao ga cua thai lan
thuoc chua sui mao ga giai doan dau
podophyllin 25
cach chua sui mao ga
podophyllin 25 thai lan
toi da chua khoi sui mao ga
da co ai khoi sui mao ga chua
cach chua benh sui mao ga
chua sui mao ga o hau mon
thuoc chua sui mao ga cua nhat
mua thuoc podophylin 25 o ha noi
mua thuoc podophyllin 25 tai tphcm
sui mao ga o ranh quy dau
podophyllin 25 o phu yen
thuoc chua sui mao ga o nu
chua sui mao ga o benh vien bach mai
thuoc chua sui mao ga giai doan dau
thuoc chua sui mao ga cua thai lan
thuoc chua sui mao ga cua thai lan
meo chua sui mao ga
chua sui mao ga bang khoai tay
thuoc chua sui mao ga o mieng
chua sui mao ga o phu nu mang thai
nha thuoc binh tam
thuoc tri mun coc
imiquimod
vo bi sui mao ga thi chong co bi khong
chua sui mao ga o duong vat
dot sui mao ga bang laser co2
chua sui mao ga bao lau thi khoi
chua sui mao ga bang la trau khong
thuoc acid trichloracetic 80
chi phi dot sui mao ga
sui mao ga hau mon





























sui mao ga o bo phan sinh duc nu
chua sui mao ga bang thuoc khang virus
sui mao ga nen dot hay boi thuoc
sui mao ga co tu cung
sui mao ga o vung kin nu
chua sui mao ga o am vat
hinh anh sui mao ga o co tu cung
hinh anh sui mao ga o duong vat
chua sui mao ga o duong vat
sui mao ga kieng gi
chua sui mao ga bang la tia to
chua sui mao ga bang toi
kinh nghiem chua sui mao ga
thuoc khang sinh tri sui mao ga
mua thuoc podophyllin 25 o dau
thuoc boi sau sinh dot sui mao ga
sui mao ga giai doan dau
acid trichloracetic 80
thuoc dermovate
mun coc o chan
benh sui mao ga co de chua khong
hinh anh sui mao ga giai doan dau
hinh anh sui mao ga o nam gioi
benh sui mao ga nhe
hinh anh sui mao ga hau mon
hinh anh sui mao ga o cuong luoi
thoi gian u benh sui mao ga

Trước bối cảnh các nước láng giềng có ca nhiễm tăng cao, trên thế giới chưa giảm số
ca mắc, Việt Nam vẫn phải thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện
chuyến bay đưa công dân về nước, vì thế nguy cơ xảy ra dịch tại Việt Nam rất lớn.
Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu các địa phương cần đẩy mạnh tăng cường công tác
phòng, chống dịch, đặc biệt không chủ quan, không lơ là.

Đồng chí Bộ trưởng cho biết thêm: khu vực nóng bỏng nhất tại biên giới Tây Nam,
các tỉnh Tây Nam Bộ. Bộ Y tế đề nghị các địa phương, đặc biệt là đối với các tỉnh có
biên giới với Campuchia hết sức lưu ý, cần tăng cường kiểm soát đường biên giới. Bộ
Y tế đã phối hợp với Bộ Quốc phòng tăng cường các lực lượng lên các chốt biên giới.
Đề nghị các địa phương khi có người nhập cảnh về báo ngay cho địa phương, cơ quan
chức năng để thực hiện cách ly ngay các trường hợp này và xử lý nghiêm trường hợp
nhập cảnh trái phép. Đồng thời cần tăng cường tầm soát để phát hiện các ca nhiễm
bằng việc tăng cường xét nghiệm tại khu vực và đối tượng có nguy cơ một cách
thường xuyên, để phát hiện sớm mầm bệnh trong cộng đồng. Bên cạnh đó Sở Y tế các
địa phương cập nhật bản đồ an toàn COVID-19 tại các phòng khám tư nhân. Phòng
khám nào không tuân thủ quy định phòng, chống dịch có thể đình chỉ _Bộ trưởng
nhấn mạnh
Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Đồng chí Bộ trưởng đề nghị các địa
phương phải chuẩn bị kịch bản trong tình huống có dịch: nâng cấp cơ sở xét nghiệm
để đáp ứng tình hình lấy mẫu xét nghiệm; chuẩn bị cho cách ly trên diện rộng; chuẩn
bị hậu cần; chuẩn bị cho công tác điều trị.. Với các cơ sở y tế, tiếp tục thực hiện khai
báo y tế thông qua QR Code và sổ sức khỏe điện tử.
Đối với công tác tiêm chủng Đồng chí Bộ trưởng đề nghị các địa phương tổ chức tiêm
theo đúng tinh thần Nghị quyết 21 của Chính phủ, yêu cầu các địa phương tổ chức
tiêm nhanh chóng, địa phương nào không tiêm sẽ thu hồi vắc xin và thông báo rộng
rãi.
Hiện nay tại Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp biến chứng nặng sau tiêm chủng
chủng vắc xin phòng COVID-19, Bộ Y tế cũng mong muốn các cơ quan truyền thông
tăng cường công tác truyền thông về lợi ích của tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
và mô hình tiêm chủng an toàn được triển khai tại Việt Nam để người dân tham gia
tiêm chủng.
Tại cuộc họp, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam và
khẳng định vắc xin là một trong những biện pháp phòng chống COVID-19. Tuy
nhiên, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới cũng cho rằng, vắc xin không phải là biện pháp
duy nhất phòng, chống dịch. Vì vậy, Việt Nam cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện
pháp phòng, chống dịch như đã thực hiện trong thời gian qua.

