
Bộ Y tế lập 5 đoàn kiểm tra việc phòng chống COVID-19 ở Tây Nam Bộ 

Bộ Y tế đã ban hành quyết định thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác quản lý nhập cảnh, cách ly, giám sát y 

tế và triển khai tiêm vaccine phòng, chống dịch COVID-19 tại một số tỉnh, thành ở Tây Nam Bộ. 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng đây là vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng. 

(Ảnh: PV/Vietnam+) 

Ngày 17/4, Bộ Y tế đã ban hành quyết định thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác quản lý nhập 

cảnh, cách ly, giám sát y tế và triển khai tiêm vaccine phòng, chống dịch COVID-19 tại một số 

tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ. 

Theo đó, 5 đoàn kiểm tra sẽ do Bộ trưởng Bộ Y tế và 4 Thứ trưởng Bộ Y tế đảm nhiệm tiến hành 

kiểm tra lại các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ. 

Đoàn 1, kiểm tra tại tỉnh Kiên Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long do Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, 

Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 làm trưởng 

đoàn. 

Đoàn 2, kiểm tra tại các tỉnh, thành phố: Đồng Tháp, Long An do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân 

Tuyên, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 làm trưởng đoàn 

 thuốc trị sùi mào gà tại nhà 

 bệnh sùi mào gà là gì 

https://stttt.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2021/4/thuoc-tri-sui-mao-ga-tai-nha.html
https://stttt.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2021/4/benh-sui-mao-ga-la.html


 cách trị sùi mào gà tại nhà 

 hình ảnh bệnh sùi mào gà 

 hình ảnh bệnh sùi mào gà 

 hình ảnh sùi mào gà ở rãnh bao quy đầu 

 thuốc trị sùi mào gà của nhật 

 thuốc podophyllin 25 

 sùi mào gà 

 thuốc chữa sùi mào gà 

 thuốc trị sùi mào gà của thái lan 

 thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu 

 podophyllin 25 

 cách chữa sùi mào gà 

 podophyllin 25 thái lan 

 tôi đã chữa khỏi sùi mào gà 

 đã có ai khỏi sùi mào gà chưa 

 cách chữa bệnh sùi mào gà 

 chữa sùi mào gà ở hậu môn 

 thuốc chữa sùi mào gà của nhật 

 mua thuốc podophylin 25 ở hà nội 

 mua thuốc podophyllin 25 tại tphcm 

 sùi mào gà ở rãnh quy đầu 

 podophyllin 25 ở phú yên 

 thuốc chữa sùi mào gà ở nữ 

 chữa sùi mào gà ở bệnh viện bạch mai 

 thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu 

 thuốc chữa sùi mào gà của thái lan 

 thuốc chữa sùi mào gà của thái lan 

 mẹo chữa sùi mào gà 

 chữa sùi mào gà bằng khoai tây 

 thuốc chữa sùi mào gà ở miệng 

 chữa sùi mào gà ở phụ nữ mang thai 

 nhà thuốc bình tâm 

 thuốc trị mụn cóc 

 imiquimod 

 vợ bị sùi mào gà thì chồng có bị không 

 chữa sùi mào gà ở dương vật 

 đốt sùi mào gà bằng laser co2 

 chữa sùi mào gà bao lâu thì khỏi 

 chữa sùi mào gà bằng lá trầu không 

 thuốc acid trichloracetic 80 

 chi phí đốt sùi mào gà 

 sùi mào gà hậu môn 

 sùi mào gà ở bộ phận sinh dục nữ 

 chữa sùi mào gà bằng thuốc kháng virus 

 sùi mào gà nên đốt hay bôi thuốc 

 sùi mào gà cổ tử cung 

 sùi mào gà ở vùng kín nữ 

 chữa sùi mào gà ở âm vật 

 hình ảnh sùi mào gà ở cổ tử cung 

 hình ảnh sùi mào gà ở dương vật 

 chữa sùi mào gà ở dương vật 

 sùi mào gà kiêng gì 

 chữa sùi mào gà bằng lá tía tô 
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 chữa sùi mào gà bằng tỏi 

 kinh nghiệm chữa sùi mào gà 

 thuốc kháng sinh trị sùi mào gà 

 mua thuốc podophyllin 25 ở đâu 

 thuốc bôi sau sinh đốt sùi mào gà 

 sùi mào gà giai đoạn đầu 

 acid trichloracetic 80 

 thuốc dermovate 

 mụn cóc ở chân 

 bệnh sùi mào gà có dễ chữa không 

 hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu 

 hình ảnh sùi mào gà ở nam giới 

 bệnh sùi mào gà nhẹ 

 hình ảnh sùi mào gà hậu môn 

 hình ảnh sùi mào gà ở cuống lưỡi 

 thời gian ủ bệnh sùi mào gà 

 

Đoàn 3, kiểm tra tại các các tỉnh, thành phố: An Giang, Tiền Giang do Thứ trưởng Bộ Y tế 

Nguyễn Trường Sơn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 làm 

trưởng đoàn 

Đoàn 4 kiểm tra tại các tỉnh, thành phố: Bến Tre, Trà Vinh, Hậu Giang do Thứ trưởng Bộ Y tế 

Trương Quốc Cường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 làm 

trưởng đoàn. 

[Việt Nam chưa cấp phép nhập khẩu vaccine COVID-19 của Moderna] 

Đoàn 5 kiểm tra tại các tỉnh, thành phố: Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng do Thứ trưởng Bộ Y tế 

Trần Văn Thuấn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 làm trưởng 

đoàn. 

Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo các đơn vị của Bộ Y tế, Viện Pasteur Thành phố Hồ 

Chí Minh, Chương trình Tiêm chủng mở rộng khu vực phía Nam, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh 

viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh. 

Các đoàn sẽ tiến hành công tác kiểm tra từ ngày 18 đến 30/4 tới. 

Các đoàn kiểm tra có nhiệm vụ làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, 

thành phố về công tác quản lý nhập cảnh, cách ly, giám sát y tế và triển khai tiêm vaccine phòng 

chống dịch COVID-19. Kiểm tra công tác quản lý nhập cảnh, khai báo y tế tại cửa khẩu, cách ly 

và giám sát y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với chuyên gia (và người thân), 

công dân Việt Nam nhập cảnh vào Việt Nam. 

Đồng thời kiểm tra việc thực hiện theo các quy định tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 

12/3/2020 của Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống 

dịch COVID-19,” Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành 
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“Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do 

người được cách ly tự nguyện chi trả.” 

Kiểm tra thực tế việc theo dõi sức khỏe, giám sát y tế và báo cáo đối với các trường hợp chuyên 

gia nhập cảnh vào Việt Nam làm việc sau khi cách ly 14 ngày tại các văn bản liên quan theo quy 

định; kiểm tra hoạt động triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19./. 

 


