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Số: 2213 /BYT-DP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng04 năm 2022

V/v tạm dừng áp dụng khai báo
y tế nội địa.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

HỎA TỐC

Hiện nay, dịch COVID-19 tại nước ta đã được kiểm soát trên phạm vi toàn
quốc với số ca nhiễm, tử vong giảm rõ rệt (hiện chỉ còn dưới 10 ca tử vong/ngày).
Tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19 cao trên phạm vi toàn quốc (trên 96% ở
nhóm trên 12 tuổi và đang triển khai tiêm vắc xin cho nhóm từ 5 đến dưới 12
tuổi); vắc xin dự phòng COVID-19 vẫn có hiệu quả với các biến thể vi rút SARSCoV-2 hiện đang lưu hành.
Căn cứ tình hình, khả năng đáp ứng dịch COVID-19 của nước ta và thực hiện
Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình
phòng, chống dịch COVID-19 với quan điểm “bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; phòng, chống dịch theo phương thức quản lý
rủi ro; bảo đảm hài hòa, chặt chẽ, hiệu quả giữa các biện pháp phòng, chống dịch với
các biện pháp khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội”, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân
dân tỉnh/thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung sau:
1. Tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công
cộng, nhà hàng,...) kể từ 00 giờ 00 phút ngày 30/4/2022.
2. Tiếp tục duy trì các hoạt động giám sát, phát hiện sớm và điều tra, xử lý ổ
dịch COVID-19 kịp thời, hiệu quả theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Chính phủ,
Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và các Bộ, Ngành để bảo vệ
sức khỏe nhân dân, duy trì thành quả chống dịch hiện nay với mục tiêu đặt sức
khoẻ, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết.
3. Chủ động cập nhật các tài liệu truyền thông, khuyến cáo phòng, chống
dịch COVID-19 phù hợp với tình hình hiện nay và chủ động đưa tin kịp thời.
Bộ Y tế tiếp tục cập nhật, cung cấp thông tin về hình hình dịch bệnh trên thế
giới và trong nước để có các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.
Trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Như

trên;
- PTT. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Đồng chí Thứ trưởng;
- Các Bộ: NG; CA; GTVT; QP; TT-TT, VH-TT-DL;
- Các Vụ, Cục: DP, KCB, KH-TC, TT-KT;
- Các Viện VSDT/Pasteur;
- Các Sở Y tế, TTKDYTQT, CDC tỉnh/thành phố;
- Lưu: VT, DP.
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