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BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 7778 /BYT-VPB1

Hà Nội, ngày18 tháng 09 năm 2021

V/v thực hiện Nghị quyết số
105/NQ-CP ngày 09/9/2021 và
Công điện số 72/CĐ-TTg của
Chính phủ ngày 06/9/2021

Kính gửi:
- Cục Y tế dự phòng;
- Cục Quản lý Môi trường y tế;
- Vụ Kế hoạch - Tài chính;
- Vụ Tổ chức cán bộ;
- Thanh tra Bộ;
- Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.
(Sau đây gọi tắt là Đơn vị)
Thực hiện Công điện số 72/CĐ-TTg ngày 06/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ
về việc thiết lập đầu mối liên lạc và thực hiện chủ trương tiêm vắc xin phòng
COVID-19 đối với người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam và Nghị quyết số
105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác
xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19; Bộ Y tế giao nhiệm vụ cho các
Đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Cục Y tế dự phòng
- Chủ trì, phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tiếp tục tham
mưu Bộ Y tế ban hành các văn bản để thúc đẩy nhanh chiến dịch tiêm vắc xin
phòng COVID-19 đảm bảo đúng kế hoạch đã ban hành; ban hành các hướng
dẫn về việc đăng ký tiêm và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 miễn phí
cho tất cả người dân Việt Nam và người nước ngoài đang làm việc và sinh
sống trên lãnh thổ Việt Nam bảo đảm tiếp cận công bằng, không phân biệt
quốc tịch, hình thức cư trú, việc làm,...
- Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Trang thiết bị và
Công trình y tế tham mưu Bộ Y tế ban hành văn bản hướng dẫn việc doanh
nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh mua sinh phẩm, thiết bị xét nghiệm, thực
hiện việc tự xét nghiệm và công nhận kết quả xét nghiệm; hoàn thành trước
ngày 25/9/2021.
2. Cục Quản lý Môi trường y tế
- Chủ trì, phối hợp với Cục Y tế dự phòng tham mưu Bộ Y tế ban hành
hướng dẫn các địa phương thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của
Thủ tướng Chính phủ có lộ trình, kế hoạch để các doanh nghiệp, hợp tác xã có
thể hoạt động trở lại theo từng cấp độ dịch.

- Chủ trì, phối hợp với Cục Y tế dự phòng tham mưu Bộ Y tế ban hành
hướng dẫn các địa phương về việc xét nghiệm và các điều kiện cần thiết đối
với người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để
sớm được tham gia lưu thông và các hoạt động sản xuất kinh doanh.
3. Vụ Kế hoạch - Tài chính
- Chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý Dược tham mưu Bộ Y tế ban hành
hướng dẫn để có các cơ chế tạo điều kiện, khuyến khích doanh nghiệp nhập
khẩu vắc xin.
- Chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh rà soát trình Bộ Y tế để
sửa đổi các quy định về Bảo hiểm y tế theo hướng cho phép Bảo hiểm y tế được
thanh toán các hoạt động khám, chữa bệnh từ xa có thu phí báo cáo Bộ Y tế (hoàn
thành trước ngày 25/9/2021) để trình Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ
Quốc hội cho phép thực hiện theo hình thức thủ tục rút gọn.
4. Vụ Tổ chức cán bộ
Chủ trì, phối hợp với các Đơn vị liên quan theo dõi, giám sát để tham
mưu đề xuất Bộ Y tế xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp cán bộ, công
chức, viên chức ngành Y tế gây khó khăn, nhũng nhiễu doanh nghiệp, hợp tác
xã, hộ kinh doanh.
5. Thanh tra Bộ
Chủ trì tham mưu Bộ Y tế xem xét tạm dừng, giãn, hoãn các cuộc kiểm
tra, thanh tra doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh chưa cần thiết đã có
trong kế hoạch năm 2021 và tổ chức thực hiện vào thời gian phù hợp sau khi
dịch COVID-19 được kiểm soát.
6. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
Chủ trì, phối hợp với Cục Y tế dự phòng để tham mưu Bộ Y tế phân bổ
hợp lý, hiệu quả nguồn vắc xin phòng COVID-19 cho các địa phương theo
Nghị quyết của Chính phủ để đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh
trong tất cả các ngành, lĩnh vực.
Bộ Y tế đề nghị các Đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Các Cục/Vụ: KCB, QLD, TB-CT;
- Lưu: VT, VPB1;
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