
Dịch COVID-19: Dự kiến 3 nhóm đối tượng thực hiện "hộ chiếu vắc xin" 
 

 

Suckhoedoisong.vn - Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 

chiều ngày 9/4, Bộ Y tế đã đưa ra 3 đề xuất về phương án triển khai “hộ chiếu vắc xin” bao 

gồm nhóm đối tượng áp dụng, phương án giám sát, cách ly, theo dõi y tế… 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 (Ban Chỉ 
đạo) chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo. 

  

Các thành viên Ban Chỉ đạo, chuyên gia đã nghe báo cáo của Bộ Y tế, thảo luận về tình hình dịch bệnh 
thế giới và trong nước, các giải pháp căn cơ phòng chống dịch bệnh trong nước bảo đảm an toàn nhưng 
tận dụng thời gian để mở cửa, phát triển kinh tế. 

  



 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch 
COVID-19 chiều ngày 9/4 tại Văn phòng Chính phủ  Ảnh:VGP 

  

Báo cáo của Bộ Y tế cho biết thế giới ghi nhận hơn 134 triệu ca mắc, trong đó trên 2,91 triệu ca tử vong. 
Ngày 7/4, thế giới có 108 quốc gia/vùng lãnh thổ ghi nhận ca mắc mới; 102 quốc gia/vùng lãnh thổ có 
các ca tử vong. So với các ngày qua, số ca tử vong và ca mắc mới tại nhiều nước trên thế giới ghi nhận 
trong 24 giờ qua tăng trở lại. 



  

Tính đến ngày 7/4, có 13 vắc xin được phê duyệt sử dụng ở một hoặc một số quốc gia và vùng lãnh 
thổ/EMA cấp phép; có 272 loại vắc xin đang triển khai nghiên cứu. 

Tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Đặng Quang Tấn đã trình bày đề xuất của Bộ Y tế về 
phương án triển khai “hộ chiếu vắc xin” bao gồm nhóm đối tượng áp dụng, phương án giám sát, cách ly, 
theo dõi y tế… 

  

Tiếp tục thực hiện nghiêm giải pháp phòng chống dịch  

Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất nhận định mặc dù có vắc xin, nhưng mấy ngày gần 
đây, trên thế giới đều ghi nhận hơn nửa triệu ca nhiễm mới, hơn 10.000 người tử vong mỗi ngày. Chúng 
ta phải tiếp tục tinh thần cảnh giác thật cao, đặc biệt qua đợt dịch thứ ba tâm lý trong xã hội nếu không 
siết lại sẽ lơi lỏng. 

  

Vì vậy, ở trong nước vẫn phải thực hiện thật nghiêm các giải pháp phòng dịch bệnh. Từng người dân tiếp 
tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Các cơ sở y tế, trường học, cơ sở lưu trú, nhà máy, 
chợ, siêu thị, cơ sở lưu trú, bến xe… phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, tự đánh giá 
định kỳ, cập nhật thông tin lên Bản đồ chống dịch (antoancovid.vn). 

  

“Mặc dù quán triệt rất nhiều nhưng ngoài một số địa phương làm tốt thì cơ bản chưa ý thức hết, chưa 
làm tốt. Tới đây Ban Chỉ đạo phải trực tiếp đi kiểm tra, đôn đốc”- Phó Thủ tướng nhắc nhở. 

  

Chúng ta tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các tuyến biên giới, tiến hành các biện pháp quản lý, đồng thời kết 
hợp phân bổ, ưu tiên tiêm vắc xin cho khu vực này. 

  

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong nước phải mở cửa cho kinh tế, du lịch phát triển, do đó, để bảo đảm an 
toàn phòng, chống dịch bệnh thì dứt khoát phải thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch khi có sự kiện tập 
trung đông người.  

  

“Chúng ta không thể coi như lúc bình thường mà chủ quan, vì nếu có mầm bệnh lây lan ở những sự kiện 
đông người thì rất nguy hiểm”-  Phó Thủ tướng nêu rõ. 

  



 



Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Đặng Quang Tấn đã trình bày đề xuất của Bộ Y tế về phương án triển 
khai “hộ chiếu vắc xin”. Ảnh:VGP 

  

Tranh thủ tối đa công nghệ, lập “lưới” xét nghiệm sàng lọc 

Về vấn đề vắc xin, Ban Chỉ đạo yêu cầu đối với những lô vắc xin đã nhập về, Bộ Y tế tổ chức tiêm theo 
đúng đối tượng, theo dõi chặt chẽ, bảo đảm an toàn, không ồ ạt, vội vã nhưng phải khẩn trương. Bộ Y tế 
phải tổ chức, theo dõi, chỉ đạo rất sát. Cùng với đó, Bộ Y tế báo cáo sớm Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính 
phủ tình hình cụ thể đàm phán, tiến độ dự kiến các loại vắc xin nhập về Việt Nam, đặc biệt là vắc 
xin mua. 

  

Tình hình tiếp xúc với các nguồn vắc xin mới. Dự kiến nguồn vắc xin trong nước nếu điều kiện thuận lợi, 
hoặc không thuận lợi. Từ đó có phương án sát thực tế về tiến độ tiêm vắc xin trong nước, làm cơ sở cho 
lộ trình thực hiện mở cửa, thực hiện “hộ chiếu vắc xin”. 

  

Ban Chỉ đạo yêu cầu Bộ Y tế rà soát, rút kinh nghiệm, xem xét đầy đủ các loại sinh phẩm xét nghiệm, 
công nghệ xét nghiệm để có chiến lược xét nghiệm phù hợp với từng tình huống dịch bệnh cụ thể. 

  

“Tinh thần là chúng ta tranh thủ tối đa công nghệ xét nghiệm mới, có các giải pháp tổng hợp để lập “lưới” 
sàng lọc tốt nhất, khi có mầm bệnh ở đâu là tập trung triển khai nhanh nhất, không được để bị động như 
trong đợt dịch vừa qua”- Phó Thủ tướng nói. 

Bảo đảm an toàn nhưng tận dụng thời gian quý giá, cơ hội để phục vụ phát triển kinh tế. 

Tại cuộc họp, đại diện các doanh nghiệp công nghệ thông tin cho biết đã thực hiện đúng cam kết hoàn 
thành hệ thống hạ tầng công nghệ, giải pháp kỹ thuật, hoàn toàn thích ứng với quốc tế để chuẩn bị triển 
khai “hộ chiếu vắc xin”. 

  

Ban Chỉ đạo thống nhất tinh thần “mục tiêu kép” tranh thủ thời gian, bằng các giải pháp tổng lực để giữ 
an toàn nhưng đồng thời mở cửa và phát triển được. 

  

Đây là cuộc chạy đua thời gian, chúng ta vừa dùng giải pháp tiêm vắc xin trong nước, đồng thời kết hợp 
với các nước phân theo nhóm nước, nhóm đối tượng để có phương án cách ly, xét nghiệm, giám sát phù 
hợp, bảo đảm an toàn nhưng tận dụng thời gian quý giá, cơ hội để phục vụ phát triển kinh tế. 

  



 

Các đại biểu dự cuộc họp    Ảnh:VGP 



  

Cụ thể, nhóm đối tượng thứ nhất là người Việt Nam bị mắc kẹt ở nước ngoài, trong điều kiện đã tiêm 
vaccine thì về nước. Bộ Y tế cần có hướng dẫn chi tiết, cụ thể những người về từ nước nào thì có biện 
pháp cách ly, theo dõi y tế phù hợp, ở mức cần thiết, theo hướng an toàn. Trong đó cần tính đến cả 
những doanh nhân Việt Nam có nhu cầu ra nước ngoài tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh. 
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Nhóm đối tượng thứ hai là những người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam đầu tư, kinh doanh, tuỳ 
từng nước, điều kiện, đã tiêm loại vắc xin nào thì sẽ phải quy định cụ thể về thời gian xét nghiệm, cách 
ly, theo dõi y tế. 

  

Đối với nhóm đối tượng thứ ba là khách du lịch quốc tế, Bộ Y tế phối hợp với Bộ VHTTDL trình Ban Chỉ 
đạo phương án cụ thể lộ trình mở cửa du lịch. Hướng ban đầu là du khách từ các nước kiểm soát tốt 
dịch bệnh, đã triển khai tiêm vắc xin đạt miễn dịch cộng đồng và nơi đến là những khu du lịch, nghỉ 
dưỡng quản lý, kiểm soát được người vào đã an toàn, có quy định kiểm soát đi lại, tiếp xúc trong nước. 
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https://suimaoga.webflow.io/posts/hinh-anh-sui-mao-ga-o-quy-dau-chi-tiet-nhat-qua-tung-giai-doan
https://suimaoga.webflow.io/posts/hinh-anh-benh-sui-mao-ga-o-nam-gioi-va-phu-nu
https://suimaoga.webflow.io/posts/benh-sui-mao-ga-nhe-va-thuoc-chua-benh-sui-mao-ga-nhe-tan-goc-tai-nha-tot-nhat
https://suimaoga.webflow.io/posts/hinh-anh-sui-mao-ga-o-hau-mon-chi-tiet-nhat-qua-tung-giai-doan-cua-benh
https://suimaoga.webflow.io/posts/hinh-anh-sui-mao-ga-o-luoi-va-cuong-luoi-qua-tung-giai-doan-chi-tiet-nhat
https://suimaoga.webflow.io/posts/thoi-gian-u-benh-sui-mao-ga-la-bao-lau-va-trieu-chung-u-benh-ra-sao


Lấy ví dụ giải pháp nhắn tin cảnh báo dịch bệnh, kết nối điều trị, khai báo y tế bắt buộc điện tử, truy vết 
theo dấu ca bệnh… Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ TT&TT rà soát lại các giải pháp công nghệ phục vụ 
phòng chống dịch bệnh thiết thực, loại bỏ những gì không có tác dụng thực sự, không chạy theo số 
lượng. 

  

“An toàn nhưng tranh thủ từng giờ từng phút để phát triển kinh tế. Bộ Y tế phải chuẩn bị những bước đi, 
giải pháp ứng phó dịch bệnh tốt nhất trong thời gian tới, trong đó nêu ra những việc cần phải làm rất cụ 
thể”- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói. 

 


