
BỘ Y TẾ 

 

 

Số:           /BYT-DP 
V/v báo cáo kết quả 03 năm 

triển khai công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày        tháng 3 năm 2023 

         

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

  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Ban chỉ 

đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (phiên họp thứ 18 ngày 06 tháng 11 

năm 2022 và phiên họp thứ 19 ngày 23 tháng 12 năm 2022) về việc đánh giá 03 

năm phòng, chống dịch COVID-19 để đúc rút các bài học, kinh nghiệm, nhiệm 

vụ, giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả trong thời gian tới; Bộ Y tế (Cơ quan 

thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống COVID-19) trân trọng đề nghị 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả 03 

năm triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 (theo mẫu gửi kèm). 

Đề nghị gửi báo cáo bằng văn bản và bản điện tử về Bộ Y tế (Cục Y tế dự 

phòng, Ngõ 135, Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội, email: covid19ytdp@gmail.com 

trước ngày 18/3/2023 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ ông Nguyễn Bá Đăng, Chuyên viên Cục Y tế 

dự phòng, số điện thoại, zalo: 0982427781. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- PTTg. Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- BT. Đào Hồng Lan (để báo cáo); 

- Các Đ/c Thứ trưởng BYT; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- SYT các tỉnh, thành phố;  

- Lưu: VT, DP. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

  

 

 

 

 

[daky] 

Nguyễn Thị Liên Hương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, 

THÀNH PHỐ................. 
  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

..........., ngày        tháng 3 năm 2023 

 

BÁO CÁO  

Đánh giá kết quả 03 năm triển khai công tác  

phòng, chống dịch COVID-19 

 

I. DIỄN BIẾN TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN 

1. Giai đoạn 1 từ ngày 22/1/2020 đến 22/7/2020  

....................................................................................................................... 

2. Giai đoạn 2 từ ngày 23/7/2020 đến ngày 27/01/2021 

....................................................................................................................... 

3. Giai đoạn 3 từ ngày 28/01/2021 đến ngày 26/4/2021 

....................................................................................................................... 

4. Giai đoạn 4 từ ngày 27/4/2021 đến nay 

- Thời kỳ từ ngày 27/4/2021 đến ngày 11/10/2021 

....................................................................................................................... 

- Thời kỳ từ ngày 12/10/2021 đến nay (bắt đầu triển khai Nghị quyết 

128/NQ-CP) 

....................................................................................................................... 

II. CÁC GIẢI PHÁP VÀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG 

DỊCH 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo: 

....................................................................................................................... 

2. Kết quả triển khai một số Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ  

2.1. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15  

(Đã có Báo cáo số 495/BC-CP ngày 21/12/2022 đánh giá việc thực hiện 

quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 Kỳ họp 

thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19) 

2.2. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP  

(Thực hiện báo cáo theo Công văn số 7481/BYT-DP ngày 27/12/2022 và 

Công văn số 914/BYT-DP ngày 24/02/2023 về việc báo cáo đánh giá việc thực 

hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ) 

2.3. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP  
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- Công tác chỉ đạo, điều hành 

....................................................................................................................... 

- Các kết quả đạt được 

....................................................................................................................... 

- Về khó khăn, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

....................................................................................................................... 

- Các kiến nghị, đề xuất 

....................................................................................................................... 

2.4. Kết quả triển khai các văn bản khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế 

....................................................................................................................... 

3. Việc xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án phòng, chống 

dịch theo từng cấp độ  

....................................................................................................................... 

4. Các hoạt động chuyên môn kỹ thuật  

4.1. Các biện pháp chuyên môn 

- Giám sát, truy vết (báo cáo chi tiết theo các giai đoạn dịch) 

....................................................................................................................... 

- Cách ly (báo cáo chi tiết theo các giai đoạn dịch) 

.......................................................................................................................

- Xét nghiệm (báo cáo chi tiết theo các giai đoạn dịch) 

....................................................................................................................... 

- Khoanh vùng, phong tỏa (báo cáo chi tiết theo các giai đoạn dịch) 

.......................................................................................................................

- Điều trị (báo cáo chi tiết theo các giai đoạn dịch) 

....................................................................................................................... 

- Tiêm chủng (báo cáo chi tiết theo các giai đoạn dịch) 

....................................................................................................................... 

- Các biện pháp chuyên môn khác (báo cáo chi tiết theo các giai đoạn 

dịch) 

....................................................................................................................... 

4.2. Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ (báo cáo chi tiết 

theo các giai đoạn dịch) 

.......................................................................................................................

5. Công tác Truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin (báo cáo 
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chi tiết theo các giai đoạn dịch) 

.......................................................................................................................

6. Huy động lực lượng (báo cáo chi tiết theo các giai đoạn dịch) 

.......................................................................................................................

7. Công tác an sinh xã hội (báo cáo chi tiết theo các giai đoạn dịch) 

.......................................................................................................................

8. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự (báo cáo chi tiết theo các giai 

đoạn dịch) 

.......................................................................................................................

9. Công tác sản xuất và lưu thông hàng hóa (báo cáo chi tiết theo các 

giai đoạn dịch) 

.......................................................................................................................

10. Công tác vận động và huy động xã hội (báo cáo chi tiết theo các 

giai đoạn dịch) 

.......................................................................................................................

11. Công tác dân vận (báo cáo chi tiết theo các giai đoạn dịch) 

.......................................................................................................................

12. Công tác tài chính, hậu cần (báo cáo chi tiết theo các giai đoạn 

dịch) 

.......................................................................................................................

13. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm quy định của 

pháp luật (báo cáo chi tiết theo các giai đoạn dịch) 

.......................................................................................................................

14. Công tác thi đua, khen thưởng (báo cáo chi tiết theo các giai đoạn 

dịch) 

.......................................................................................................................

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÁC ĐỢT DỊCH  

(Báo cáo đánh giá theo các giai đoạn dịch) 

.......................................................................................................................

IV. CÁC MÔ HÌNH HAY, CÁCH LÀM TỐT TRONG PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH COVID-19 

....................................................................................................................... 

V. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Tồn tại, hạn chế 

....................................................................................................................... 

2. Nguyên nhân 

....................................................................................................................... 

VI. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 
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....................................................................................................................... 

VII. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN 

TỚI 

....................................................................................................................... 

VIII. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Quốc hội 

....................................................................................................................... 

2. Chính phủ 

....................................................................................................................... 

3. Các Bộ, ngành 

....................................................................................................................... 

4. UBND các tỉnh, thành phố 

....................................................................................................................... 
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