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Dc 1p - Tiy do - Hinh phuic
Quáng Trj, ngày4 tháng

nám 2021

KE HOACH
Dam bão cong tác y t và phtrong an frng phó theo các cp d djch
COVID-19 trong tInh hInh mói trén da bàn finh Quãng TrI

A. DANII GIA CHUNG TiNil HINH DId BNH
Djch bnh COVID- 19 trén th giâi và mt so nlic lang giêng dang din bién
hêt süc phüc tap, khó hthng. Hin nay, the giâi van chira có thuôc diéu tn d.c trj, To
chüc Y tê The giài (WHO) xác djnh vic tiêm phông väc xin Covid-19 cho toàn dan
de to mien djch cong dông là giãi pháp duy nhât dé ngän chn hiu qua di djch.
Ti Vit Nam, nhttng ngây gn day s ca rnc trong cong dMg gia thng nhanh
chóng, djch dã büng phát t?i nhiêu tinh, thành phô vâi có bién chUng Delta cüa vi rut
Corona có khà náng lay lan m.nh han, rng han trong thai gian ngãn, dâ gay áp 1irc
qua lan len h thông y tê. Xác djnh, s1r lay lan chü yêu trong dqt djch nay là qua các
sr kin tp trung dông ngu1i, bao gôm cá hoat dng san xuât kinh doanh, djch vi.
Tinh Quâng Trj nim trén trc giao thông Bc Nam vd hru hxçrng nguii, hang
hóa liju thông qua dja bàn tinh rat lan, tim in nguy Ca djch bnh lay lan trong cong
dông. Ban Chi dto phông chông djch Covid-19 tinh xác djnh nguôn lay nhiêrn vào dja
bàn tinh hin nay chü yêu fir các dja phi.rang có djch trong nithc Theo thôn kê fir
ngày 30/4/2021 den ngay 17/8/2021, tinh Quâng Tn ghi nhn 67 ca mac; tong so ngithi
each ly tp trung fir dâu näm 2021 den nay hon 10.000 ngithi và so ngi.r?ixi each ly ti
nhàhcin 15.000 ngi.r&i.
Dir báo trong thri gian tâi tInh hInh djch bnh tip tic din biên phirc tap han,
khó hrônghcin khi các tinh, thành phô dang có djch trên toàn quôc chi.ra có dâu hiu
giám ca mac và chua kiêm soát dixqc tInh hInh djch bnh.
B. CAN CU PHAP LY
- Quyt djnh s 3207/QD-BCDQG ngày 25/7/2021 cüa Ban Chi dao quc gia
phông, chông djch bnh viêm di.rmg ho hap cap do ching mâi cüa vi tht Corona ye
phuang an dam bão cong tác y tê dôi vâi khi có 100.000 và 200.000 ngithi mac
COVID- 19;
- Quyt djnh s 277/QD-BCDQG ngày 08/7/2021 cüa Ban Chi dao quôc gia
phông chông djch bnh viêm &rông ho hap cap do chüng mói cüa vi rut Corona ye
vic phê duyt phuang an dam báo cong tác y tê dôi vâi tInh huong khi có 30.000
ng1.rii mac COVID-19;
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- Quy& djnh s 2626/QD-BYT ngày 28/5/202 1 cüa Bô Y t v vic ban hành
danh miic nhu câu trang thiêt bj, vt Ur tiêu hao và thuôc thiêt yêu cüa các khu vrc
diêu trj nguäi bnh COVID-19;
- Quyt djnh s 1295/QD-BYT ngày 20/3/2020 cüa B Y t v vic ban hành
danh mvc phwng tin phông h cá nhân thiêt yêu cüa 01 khu virc diêu trj cách ly
nguii bnh COVID- 19
- Quyt djnh s 5894/QD-BYT ngày 19/12/2019 cüa Bô Y t v trang thit bj,
di phông, giám sat.
C. NQI DUNG KE HOJCH
A
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Cap d9 1: Xuat hiçn ca bnh mac, lay lan trong cçng dong, nhixng cac o dch
khu trü, chua lay lan rng trên dja bàn tinh (disii 200 ngu&i mac COVID- 19).
Cp d5 2: Djch
nhim thu phát trong cong dng, các djch
bàn tinh (tt' 200 den 1000 ngi.räi mac COVID- 19).
lay
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lan trên dja

Cap d9 3: Dch lay nhiem thu phat trong cQng dong, lay lan r9ng tren da ban
tinh (trên 1.000 ngu&i mac COVID- 19).
A

I. MI,JC DICH, YEU CAU:
1. Mic dIch
- Phông chng djch bnh, ung phó theo tmg cp d djch, kim soát djch
không dê
lan, darn bão s(rc khóe nguñ dan.
lay

- Lam ca s& d chü dng huy dng ngun lirc vói phrnmg châm "Chng djch
nhu chông gic" , "4 ti ch&'.
2. Mtic tiêu
- Dam bâo mic tiêu kép, hn ch, giâm thiu tác dng cüa djch bnh dn phát
triên kinh tê, trt tr, an toãn xã hôi.
- Nâng cao nng lirc irng phó, chu.n bj sn sang, ctáp 1mg phü hcip, hiu qua
vói các tInh huông tirng
d djch den khi djch bnh diên biên phi'rc tap trên 1.000
ngu&i mAc COVID-19.
cap

- NgAn chn và phát hin s&m, each ly trit dhnrrng hçip nhim SARS-CoV2, khoanh vüng và xi:r l kjp thai, han chê den mIre thâp nhât mAc và tlr vong.
so

3.Yêucu
- Quán trit ch.p hành tuyt di và trin khai khin truong, kjp thii các quyt
djnh, mnh lnh, chi thj, ké hoach cüa các cap. Nâng cao vai trô, trách nhim cüa
nguai th'rng dau, triên khai cac bin pháp dông bç, quyêt lit, dam bâo sue khôe
nguai dan, han ché mire thâp nhât tir vong do COVID-19.
so

- Thrc hin quyt 1it tinh than "chng djch nhu chng gic", chuyn tr
phàng djch là cci bàn, là chiên hxçic, là lâu dài; chông
phông ngur sang tan công,
djch là quan trong, thi.r?mg xuyên, chü dng và quyêt lit.
lay
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- Kiên djnh thirc hin t& phisang châm: Ng.n chn, han ch ti da các ngun
nhim, trong và ngoài nuâc, phát hin sam, cách ly các tru1ng hçip nhiêm bnh,
nghi nhim, diêu tra djch tê, phân loai, sang 19c, cách ly chat chê, khoanh vüng dp
djch, diu trj tIch crc, kjp th?i và hiu qua; triên khai thirc hin quy djnh 5K, nhanh
chóng tiêm phông vAc xin và irng ding cong ngh thông tin.
lay

- Phát huy ttcâ các ngun 1irc, chü dng, tIch circ chun bj v mci mat, k&
hçip chat chê các nguôn hrc, th%rc hin phixcing châm "4 ti chO"(Chi buy tai chô - hrc
luqng tai ch - phucing tin tai ch - hu can tai cho); san sang ho trçl, chi vin các dja
phixang khi có yêu câu.
- Thirc hin t& m11c tiêu kép, chü dng, tIch Cl/C phOng chng djch bnh, dam
bâo an toàn các si,r kin lan cüa Dãng, Nhà nuóc.
II. CAC GIAI PHAP:
1. Các giãi pháp chung:
1.1. Cong tác quán 1j5, chi d,o, diu hành
- Tang cithng hoat dng cüa Ban chi dao phông chng djch COVID-19 các cp.
- T chüc cac doan kim tra, chi dao, hizàng dn cong tác giám sat, sn sang
thu dung, diêu trj, xü 1 ô djch tai các dja phucrng trên dja bàn tinh.
- Trin khai each ly tp trung tai các dja dim each ly tp trung drcic phé duyt.
Tiêp tiic chuãn bj phuang an bô sung dja diem each ly tp trung cho cong tác phàng
chOng djch.
- Thirc hin dánh giá mac d nguy cci, h trçi chInh quyn dja phi.rang các ep
dánh giá müe d nguy co trên dja bàn, khuyên nghj vic ra quyêt djnh cüa các cap
nhanh, hiu qua vâi mi cap d nguy Ca.
- Chi dao thl/c hin mnh me cong tác truyn thông phông chng djch COVID19 trên dja bàn.
- Chi dao huy dng toàn th 1irc luçing xA hi tham gia các boat dng chông
djch; tp trung các nguôn hre dê triên khai quyêt lit các bin pháp chông djch manh
me nhäm dat hiu qua nhât.
- Chi dao diu phi, diu dng ngun 1irc v các bin pháp phông chng djch
dê h?n chê thâp nhât các hu qua do djch bnh gay ra. Thirc hin nguyen täc 4 ti chô
dê On djnh xã hi.
S

1.2. Ngán chn nguOn

-

lay

nhiêm:

- Thl/c hin các bin pháp giân cách xã hi ngay theo chi thj 1 6/CT-TFg ngày
31/3/2020 cüa Thu ti.rOng Chmnh phü. Triên khai các bin pháp giãn cách xA hi hoc
á,p diing & phm vi hp nhât và theo dja giâi dja l,
each ly y tê vüng (phong tOa)
dam bâo kiérn soát duqc the yêu to nguy ca nhimg không ãnh hii&ng den an sinh xã
hi và phát triên kinh tê cüa nguai dan.
can

- Quãn l chit chê ngun lay, phong tOa ngay các lay nhim, truy quét các FO,
F1,F2
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- Tp trung rà soát kim tra phát hin ngthi ti'r vüng djch xut hin ti dja
phucing cho các cci quan chüc nàng và ngu?ñ có trách nhim trên dja bàn.
- Phát hin sam, quân 1, dua vào cách ly tp trung ngthi thuc din cách ly
theo quy djnh cüa Bô Y té.
- Thirc hin nghiêm vic cách ly tQp trung, th chüc bàn giao tip rihn và giám
sat y t sau khi cách ly tp trung.
- Giám sat cht chê ngi.thi, phucmg tin thp cánh ti các Cüa khu, thirc hin
khai báo y tê theo dtng quy djnh cüa Bô Y tê. Thy theo tInh hInh djch bnh, 1p các
chôt khai báo y tê ti các cra ngô ra vào tinh Quãng Trj dé giám sat nguôi den tü các
vüng djch trong rnxäc. Báo cáo ban chi dto các cap dê kjp thôi xr 1.
-To COVID-19 cong dng tang cu&ng thirc hin kim tra giám sat các tnthng
hçip di ye tir các vIng djch báo cáo cho ban chi dto cap xà phu&ng thj trãn dê xü 1.
- Lp ch& kim tra y t cho tt cã ngithi dn/di qua dja phucing Va CáC vüng có
djch trong tinh. Thirc hin kiêm djch và xü 1 y tê dôi v&i ngu&i, phucing tin ra vào
ving có djch bnh tai dja bàn có tInh trng khãn cap theo quy djnh, xem xét và d xut
triên khai các chôt kiêm djch.
- Quán 1 cht chê cci sâ cách ly tp trung, cci s& cách ly tir nguyen, thirc hin
nghiêm tüc các quy djnh cách ly, không dê lay nhim trong khu cách ly và lay thim ra
ngoài khu each ly.
- Nâng cao nàng 1irc xét nghim cüa các cci sâ hin có: Trung tam Kiêm soát
bnh tt tinh, Bnh vin da khoa tinh.
1.3. Tiêm phèng vic xin: Thirc hin tat k hoach tiêm chüng sa 135/KRUBND ngày 29/7/2021 cüa UBND tinh ye Kê hoach triên khai chin djch tiêm väc
xin phông COVID-19 tinh Quãng Trj näm 202 1-2022.

1.4. Cong tác 1ruy#n thông
- Kjp th&i cung cp, pha bin thông tin trén các phucing tin thông tin dai
ching và ming xA hi ye tlnh hInh djch bnh trên the giâi, tInh hInh djch bnh trong
ntrâc và nguy cci djch bnh xãm nhp vào dja bàn tinh Quãng Tn.
- Tang ci.thng tuyên truyn thirc hin bt buc yêu cu 5K (khAu trang - khi:r
khuãn - khoáng cách - không tp trung - khai báo y tê) + tiêm väc xin, nhât là deo
khâu trang bat buc tai ncxi cong cong, tai các sr kin có tp trung dông ngithi, trên
các phtrcing tin giao thông cong cong; han chê tôi da vic tp trung dông ngu&i;
truyên thông vn dng, hu&ng dn ngu?i dan di tiêm chüng väc xin phông COVID19 và thirc hin cac giài pháp cong nghphông chOng COVID- 19 tü khâu nhp cânh,
xét nghim, truy vet, giám sat each ly den tiêm vàc xin theo khuyên cáo cüa ngãnh y
tê.
- Tuyen truyn, pha bin, huâng dn ngui dan nu có din thoai thông minh
can cài dt và s1 dmg (mg dung khai báo y tê và (mg dmg phát hin tiêp xüe gãn.
Khi den các dja diem cOng cong, ncii tii tp dông ngi.thi can khai báo y te su ding ma
QR.
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- Tuyên truyn, ph bin, hu&ng dn các ca quan, t chCrc, dja diem kinh
doanh,.... si'r ding üng ding cong ngh phông chông COVID-19 de ghi nhân ngu&i
den dja diem cüa mInh nham ho trçY cong tác truy vet, khoanh vüng, each ly.
- Dam báo hoat dng lien t%ic 24/24 gii ththng day nóng các dja phuong d
ti nhn va cung cap thông tin ye tInh hInh djch bnh và các bin pháp phOng
chOng...
- Dy manh cong tác thông tin, tuyên truyn các t chüc, cá than trén dja bàn
tinh phân ánh nh&ng tru&ng hcip vi phm quy djnh phông, chông djch Covid-19 ye
Trung tarn Giám sat diêu hành thông minh tinh (IOCtinh). Tang cu&ng cong tác xü
pht các to chüc, cá nhân vi pham quy djnh phàng, chông djch Covid-19.
- Dam báo hot &)ng thông tin djch bnh COVID- 19 lien t11c 24/24 gRi, dua
tin cp nht ye djch COVID-19 theo gi.
- Cp nht lien tVc tInh hInh djch bnh, các hot dtng phông, chng djch
COVID-19 trên tinh, các khuyên cáo phông, chông djch tü Cong thông tin din tir.

1.5. Cong tác hIu cin
Rà soat, mua sm trang thi& bj y t& phi.ro'ng tin, hóa chit, thuc diu trj, thuc,
4t tu y te, väc xin... san sang phiic vi cong tác giám sat, xt:r 1 0 djch, thu dung, cap
cüu, xét nghim, diêu trj bnh nhãn, tiêm phông vac xin và xây dimg ké hoach bô sung
và trInh các cap có thãm quyên phé duyt.
(DInh kern chi tié't theo thng c4o do tgi Phy lyc)
1.6. Tip trung mçi lrc lung Jn djnh c/zi'nh trj xd h3i, dam báo Iwu thông
hang hóa thieAt yêu, to chá'c san xuit cung á'ng trong diêu k41n có djch:
Dng viên toàn xã hi tham gia chng djch và dam bâo an sinh cüng nhu duy
trI, phát triên san suât.
- UBND tinh chü trI diu hành và chi huy chng djch, ra lnh chuyn trng
thai khi có tInh huOng xây ra.
- Lirc lucmg Cong an, Quân di s.n sang tham gia vüa chng djch vüa dam
bâo an ninh, an sinh xâ hi. Bão ye các m1ic tieu tr9ng diem cüa tinh; h trçi các dn
vi diêu tn dàc bit là các Bênh viên dã chiên.
- Sâ Giao thông vn tãi huy dng các phuxmg tin dam bâo không dirt gay
chuOi cung rng, luu thông trong tInh hInh có djch. Huy dng các xc có khâ nãng van
chuyên bnh nhân, h trçl cho ngành Y tê.
- Sà Cong Thucing: Tham muu xây dmg phucing an bInh n thj tru&ng khi
có dâu hiu mat can dôi cung câu thj tnx&ng trên dja bàn tinh:
+ Co k hoach dij trt hang hóa d phc vi cong tác phOng chng dich tüy
theo tInh hInh diên biên dlch beth.
+ Chi do phi hqp vói các dn vj lien qua tang cu&ng kim tra, giám sat din
biên cung câu giá câ các loai hang thiet yêu phiic vii cOng tác phOng, chông djch bnh.
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+ Phi hçip vài Cic Quãn 1 thj trithng kim tra, xtr 1 các tnr&ng hçip dâu ca,
gäm hang, hang giá, hang nhái trên thj trithng ye các mt hang thiêt yêu và 4t t1ry tê.
- S& Tài chInh: Tham mini khai thác, báo dam ngãn sách cho thirc hin nhim
vi phông, chông djch COVID- 19, bô sung kinh phi theo tl'rng cap d dlch bnh kjp
thai và dam báo cho vic triên khai cong tác phông chông djch bnh trén dja bàn:
+ Can di ngãn sách dir toán hang nàm d b dam cho các cci quan, s& ban,
ngành th%rc hin nhim vi1 phông, chông djch bnh.
+ Ph& hçipvâi Si Y t thm djnh dij toán kinh phi thirc hin cong tác phông,
chông djch beth dê chüc thc hin theo quy djnh hin hành.
to

- Sâ K hoach và Du tir: PhM hqp Sâ Tài chInh, Sâ Y t chun bj k hoach
xây drng các khu diêu tn, khu cách ly, Bnh vin dã chiên.
- Sâ Thông tin và Truy&n thông tang cu&ng thông tin v tInh hInh djch, tuyên
truyên thirc hin cac bin pháp phông, chông djch bnh và áp diing Cong ngh thông
tin trong truy vet, ctiêu tra djch tê...
- Các S&, ban, ngành, doàn th can cCr chirc näng nhim vi1 tham mint các
phirang an chông djch và xay drng ke hoach chông djch tai ca quan, dan vj theo yêu
câu, nhim viii duçic giao.
2. Giãi pháp theo trng cp d:
A
2.1. Cap d9 1: Xuat hiçn ca mac COVID-19, lay Ian trong cong dong,
nhung các i dch khu trü, china
lan rng trên dja bàn tinh (dtrói 200 ngirôi
mac COVID-19).
A

A

lay

- So Y ii (có Id hozch ci thE) trên nguyen tc: Tp trung ca sà vt cht
trang thiêt bj can thiêt dé thu dung diêu trj. Co kê hoch cii the, phân cong rO rang các
dan vj trong ngânh dê diéu trj cho các FO không triu chüng, các FO có triu chirng
nh vüa và nng. Dam bâo giàm nguy ca tü vong den müc thâp nhât.
- Cách ly, diEu 14:
- T chCrc tip nhn, cách ly y t, diu tn cho tt câ các tnl&ng hçip FO và Fl
có các bnh 1 kern theo tai Bnh vin chuyên khoa Lao và Bnh phôi và Bnh vin y
h9c cô truyen và phic hôi chirc näng tinh.
- Các ca s& khám chCa bnh trên dja bàn tinh tang cthng cong tác xét nghim
niianh kháng nguyen và xét nghim SARS-CoV-2 phixang pháp RT-PCR (khi can)
sang 1pc cho nhân vién
nglr&i chäm sóc, nhãn viên ph%ic vii ti các khoa phOng:
khoa cap ciru, khoa truyen nhiêm, khoa th.n nhân tio - khoa khám bnh; khoa có
bnh m?n tinh nàm vin th?ii gian dài ngày.
yte,

- Chun bj sn sang 50-100 giung hi sCrc tIch crc d tip nhn cp ciru diu
trj cho bnh nhãn nng, nguy kjch tti Bnh vin Da khoa tinh; 50 gill&ng ti Beth
vin Da khoa khu v1rc Triu Hái
- Trung tam Y t các huyn, thj xã, thành ph& chun bj tir 10- 30 giu&ng s.n
sang tiép don bnh nhãn.

7
Các cd s& diu trj chun bj sn sang oxy (bInh oxy, may tao oxy, oxy trung
tam...) may thâ, monitoring...
lheo
- Dam báo an sinh xâ h3i và san xutt: Toàn b(3 h thoXng chInh
c/iá'c náng nhim vi liln hành:
frj lay

+ Ngàn chn djch xãm nhp, lay lan trong khu cong nghip, xà 15' nghiêm các
tru?mg hcip vi phm quy djnh phông chông djch, kiên quyét djnh chi hoat dng nhung
doanh nghip vi phim các quy täc phOng chông djch. Tam drng hoat dng tai các
nhà may, Co s& san xuât có cac tri.r&ng hqp mac COVID- 19 và phái thirc hin các
bin pháp cap bach phông, chông djch cho cong nhân, ngi lao dng.
+ Báo dam t5' l tiêm chüng cho cong than các khu Cong nghip, san xuât tp
hçip dOng ngiri.
+ Các co s& kinh doanh thwng mai djch vii thit yu phâi th1rc hin các bin
pháp bão dam an toàn phông, chông djch nhu: trang bj phông h cho nhãn viên, do
than nhit khách den; bô trIdây dü phi.rang tin, 4t tu dé tha tay, sat khuân tai ca sä
và báo dam giãn cách khi tiêp xic.
+ Thirc hin các giâi pháp cp bach và lâu dài tháo gi khó khän cho san xut,
kinh doanh, báo dam an sinh xâ hi 1mg phó vài djch COVID-19 theo các tInh huông
djch bnh.
+ Dam bâo duy trI san xut, km thông hang hóa, không d dIrt gay chui san
xuât và cung 1mg. Xuât nhp khau hang hóa, dc bit là các mt hang thiêt yêu, cung
cap nguyen vt 1iu dâu vào, dê xuât các giâi pháp dê da dng hóa, bâo dam dü nguôn
cung cho
xuât kinh doanh trong nuóc.
san

A

A
A •
2. Cap dç 2: D!ch lay nhiem thir phat trong cong dong,
cac o dch lay lan
trên dja bàn tinh (tir 200 dn 1000 ngrôi mc COVID-19).
A

•

,

A

,

A

A

- Cong b tInh trng khtn cp trong toàn tinh d tp trung phông chng djch.
- Ban Chi dao phông, chng djch CO\TID 19 các
chi dao các chiên lucic
cách ly, khoanh vüng, xét nghim phü hçip vâi diêu kin th1rc tiên và tInh hInh djch.
cap

* Cong lác diu 14
- T chlrc tip nhn, cách ly y t, diu trj cho tt cá các truông hçip bnh than
nhiêm Covid-19 và FO có các bnh 15' kern theo tai Bnh vin Chuyên khoa Lao và
Bnh phOi;
- Beth vin Y h9c c truyn phiic hi chlrc nàng tinh mô rng ti da cOng
suât tiêp than den 500 gi1.nmg thin fO không triu chlrng hoc có triu chlmg nhe.
va

- Beth vin Da khoa khu vrc Triu Hãi mô rng khu cách ly diu trj len dn
100 gii.r?mg san sang tiêp then các bnh than viêm phôi nng can diêu trj tai khoa hôi
slrc tich circ t1r cac Trung tarn y té tuyn huyn chuyn dn, trong dO:
- Beth vin Da khoa tinh tip nhn và diu trj tr 50 - 100 trumg hçip có triu
chlrng trung bInh và nng. Sn sang chuãn bj 200- 300 ghr&ng phic vii phông chong
Covid-19 theo quy djth Bô Y tê.
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- Chuyn Bnh vin Trung uang Hu các trtr&ng hçip vuçlt qua khá näng
chuyên mon cüa Bnh vin Da khoa tuyên tinh.
- Các trung tam Y t các huyn, thj xä, thãnh ph tip nhn và diu trj cho các
bnh nhân nhim Covid- 19 không có triu chüng hoc có triu chirng: sot nhç, ho,
mt mOi, không bj viêm pho2i vói sO giix&ng tü 30 den 80 ghthng (tüy theo qui mô
bnh vin) . Dông thai chuân bj sn sang 5-10 giu?ing hôi si'rc tIch circ ti môi &Yn vj;
Chuyên các bnh nhãn nhiêm Covid- 19 cO viém phôi len tuyén trén.
- Tang ci.r&ng nang hrc cong tác diu tn, không d xây ra tru&ng hçip tCr vong,
thijc hin cong tác chi do tuyên dé h trçr cho các bnh vin tuyén d.rai.
- Huy dng giiz&ng diu trj tuyn xã, mua sm them giu?ing và trang thit bj
thiét yêu. Diêu dng can b y tê tü các tuyen phiic vi cho cOng tác phOng chông djch.
- Giai doan nay thy theo tInh hInh th%rc t mIrc d9 nng nbc cüa bnh nhân d
kIch hoat bnh vin dA chiên.
- Dam báo an sinh xâ h3i va san xuãt
Nhu cp d 1, dng thai b sung them các hoat dng:
+ Dam bão duy trI t& da các djch vi thit yu phiic vi cho d?,i sng nhân dan
các dja phrcmg xây ra djch nhix din näng, thông tin lien l?c, giao thông, cung üng
thirc phâm, do tiêu dung, bInh On giá chOng tIch trfr gäm hang triic lqi.
+ Tm dung hot dng tai các nhà may, ccr sâ san xut có các tnrYng hçip mAc
COVID- 19 và phâi thrc hin các bin pháp cap bach phông, chông djch cho cong
nhân, ngu&i lao dng.
+ T chi:rc dánh giá din bin tInh hInh djch d xác djnh các vüng djch không
tram trç)ng, van näm trong tam kiêm soát dé cho tO chirc san xuât, kinh doanh vth các
diéu kin nhât djnh.
+ T chirc các chInh sách xa hi, chia Se CC thu yu phAm, thirc phm và các
hott dng nhân dto. Triên khai các bin pháp h trçi phân phôi, tiêu th hang hóa an
toân djch bnh, dc bit vâi các hang hóa nOng san, có thai gian báo quán ngan.
3. Cp d 3: Dlch lay Ian rng vol s hrçrng mc iOn trên da bàn tinh
(trên 1.000 ngirôi mac COVID-19).
- UBND tinh cOng b tInh trng thâm h9a trong toàn tinh.
- BCD cAp tinh thirc hin cac bin pháp cAp bach phOng chng djch bnh.
* Cong the diu trj
- Thirc hin nhiêm cOng tác thix&ng trrc cAp c(ru, tip nhn và diêu trj tIch
circ bnh nhân nhi.r cap dO 4; KIch hoat bnh vin dâ chiên (trung diing khu nhà da
näng cüa fruang Cao däng six phtm và Phàng khám da khoa cüa Trithng Cao dãng Y
t) dam báo thu dung 1000 bnh nhãn P0 không triu chirng.
- Tang cOng suAt cüa Bnh vin YHCT và PHCN tinh len 800 bnh nhãn FO
không triu chüng.
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- Dua vào hot dng kh.n cp bnh vin dã chin: mua s&m khn cp githng
và các phucing tin h trçl. Diêu dng nhãn 1irc (dâ d%r kiên) tir các tuyên den diéu trj
t?i bnh vin dA chin. Kêu gçi h trçi tir các tinh chi.ra có djch, các bnh vin tuyên
trungucingvàBytê.
- Diu chuyn bnh nhân gira cac huyn, thi xa, thành ph d giãm qua tái,
han chê den müc thâp nhât các truäng hçip tir vong.
- Dam bdo an sinh xã h3i và san xuat: Trên co s& man thu áp dmg tInh trng
khân cap, cac ca quan dan vj can dam bâo mt so ni dung sau:
+ Dam báo duy tn t& da các djch vi thi& yu phic vi cho d?i sng nhân dan
các dja phixorng xáy ra djch nhi.x din nãng, thông tin lien lac, giao thông, cung üng
thirc phâm, do tiêu dung, bInh on giá chông tIch trü gäm hang tnic lçii.
+ Tp trung ti da ngän chn djch lay lan trong khu cong nghip, xcr l
nghiêm các trung hçip vi pham quy djnh phông chông djch, kiên quyêt djnh chi hoat
dng nhUng doanh nghip vi pham các quy tác phOng chông djch. Tm dung hoat
dng ti cac nba may, cci s& san xuât Co CC tnthng hçip mac COVID-19 và phái thrc
hin các bin pháp cap bach phOng, chông djch cho cong nhân, ngrii lao dng.
Tru?mg hçip can thiêt áp ding nguyen täc "3 Ti chô" (san xuât tai ch - an ti chô nghi tai chô) dôi vâi nhUng dan vi dáp üng dU diêu kin quy djnh. Duy trI cách ly tai
phân xu&ng nh0ng tru&ng hqp Fl dê vüa cách ly vi'ra san xuât.
+ Các Ca so kinh doanh thuxng mai djch v,i thit yu phâi cung trng dii hang
hóa dông thOi thirc hin các bin pháp bão dam an toân phOng, chông djch.
+ Han ch hoat dng 4n chuyn hành khách cong cong lien tinh, ni tinh,
phái thirc hin các bin pháp báo dam an toàn phOng, chông djch bnh. To churc lai
hoat dng giao thông cong cong dê han chê di lai, không tp trung dông ngthi.
+ Thrc hin các giãi pháp cp bach và lâu dài tháo gä khO khãn cho san xuât,
kinh doanh, bâo dam an sinh xâ hi Crng phó v&i djch COVID-19 theo các tInh huông
djch bnh.
+ T chiic các chInh sách xã hi, chia sé các thu yu ph.m, thrc phm và các
hoat dng nhân dao. Triên khai các bin pháp ho trçl phân phôi, tiêu thi hang hOa an
toàn djch bnh, dc bit vOi các hang hóa nOng san, có thai gian bão quân ngän.
± Dam báo duy trI san xut, xu.t nhp khu hang hóa, dc bit là các mt
hang thiêt yêu, cung cap nguyen 4t lieu dâu vào, dê xuât các giái pháp dê da dang
hóa, bão d dii nguôn cung cho san xuât kinh doanh trong tith.
III. KE HOiiCH KINH PHI:
- Kinh phi cho phông, chng djch sO dmg tü thiu ngun: Ngán sách Trung
uang, Ngân sách tinh, nguOn xã hi hóa và các nguOn thu hcip pháp khác.
- Kinh phi tam tInh nhr sau:
+Cpd1:53t
+Cpd2: l62t
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+ Cp d 3: 645 t
(Chi tiit tgi Phy lyc dInh kern,)
IV. TO CHII'C THV'C HIN
1.s&Yt
- Là Co quan thu?mg trrc Ban Chi dao phông, chng djch COVID-19 tinh
Quãng Trj.
- Thung xuyên rà soát, kim tra, cp nht, tham mini các phuong an thrc
hin Cong tác phông chông djch bnh COVID-19 phü hqp v&i diên biên tmnh hInh
djch bnh, kjp th&i báo cáo, tham mtru, dê xuât UBND tinh chi dto xü I.
- Chü tn, phi hçip vâi các So, ban ngành, Co quan, don vj, dja ph1lclng lien
quan to chüc thrc hin tot các hoat &ng phông, chông djch COVID-19 theo tüng cap
d djch bnh nêu trên.
- T chirc trin khai tiêm chüng vc xin phông COVID-19 trên dja bàn tinh.
- Cüng c cac di dáp üng nhanh phông chng djch bnh vacac sr kin y t
cong cong các tuyên, san sang thirc hin nhim vi diêu tra, truy vet, khoanh vüng,
dp djch.
- Chi dao thrc hin cong tác kim djch y t& kim tra sue khOe d& vOi nguOi
nhp cãnh tai các ci:ra khau, cáng biên.
- Chi do và diu hành lAy mu xét nghim sang ice ti eác Co sO each ly tp
trung dam bâo theo quy djnh cüa Bô Y tê.
- Chi dao mng krOi y t thuc hin t& Cong tác chuyên mOn trong phông,
chông djch COVID-19 0 cá h thông diêu frj và dir phOng.
- Thãnh 1p các di cAp curu, diu tn co dng, s.n sang h trçr tuyn duOi.
Chuân bj san sang b may tO chüc, biên chê thành 1p Bnh vin dâ chiên (trén Co sO
chn nhà thi dâu da nàng và phOng khám da khoa cüa tru&ng Cao dãng y té) thu dung
diêu trj bnh nhân nhiêm COVID-19 trong truàng hqp büng phát djch.
- Mua sm dAy dü co s thuc, hóa chAt, trang thit bj, sinh phAm... phOng
chng djch dé cap cho các don vj nhàm dáp 1mg vOi các tInh huông djch xãy ra.
- DAu mi tp hçxp các d& xuAt nhu cAu ch d ph cAp phông chng djch,
kinh phi bô sung cüa các don vj trirc thuc SO Y té, phôi hçip v&i SO Tài chinh tham
mini UBND tinh phé duyt.
* - Thông tin kjp thOi, chInh xác v tInh hInh djch bnh trén dja bàn d tuyên
truyên, hixOng d.n nhân dan thirc hin các bin pháp phOng, ehông djch bnh.
- Chi dio kim tra, giám sat vic thrc hin quy djnh dam bâo an toàn thrc
ph.m tai bp an tp th cüa các co sO each ly tp trung.
2. B Chi huy Quân sir tinh
- Chi do Ban Chi huy Quân sr cAp huyn và lirc hrçmg dan quân t1r v tham
gia phông chông djch, dc bit là t?i các khu vrc each ly chOng djch.
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- Chü trI, phi hqp vói BCH B dti Biên phông tinh, Cong an tinh, Si Y t
tip t1c khâo sat, chu..n bj them các diem cách ly tp trung cUa tinh; Tham muu
UBND tinh phucing an triên khai các dja diem thãnh 1p car so each ly tp trung dA
kháo sat; sn sang tiêp nhn, cách ly cong dan.
- Chü trI, phi hçip vOi các darn vj lien quan tip nhn, phãn ph6i cong dan tü
các cüa khâu ye các dja diem each ly tp trung vâ ban giao cho các khu cách ly. Phôi
hçip lirc luçmg Cong an, Biên phOng tinh to chirc tnrng diing phi.rang tin vn tãi cüa
darn vi trrc thuc và các dja phucmg; sn sang bâo dam an ninh trt tr, an toàn các
khu vrc each ly.
- ChU trI phi hçip vOi các car quan, sO, ban ngành báo dam cong tác hu c.n,
sinh hot, an, 0, cho cong dan tai các car sO each ly tp trung cüa tinh.
- Chi do Ban CHQS các huyn chü trI tham mixu cho c.p üy, chInh quyn
dja phucmg bô trI hrc lixçmg Quãn sir, Cong an, Y tê phôi hqp vOi các ban ngành,
doàn the tai các car sO cách ly tp trung tai huyn, thj xä, thành phô.
3. COng an tinh
- Chi dao lrc lixçing ph& hcip vOl ngânh Y t, UBND các huyn, thành ph,
các car quan, darn vj lien quan thuOng xuyên cp nhtt thông k, cung cap thông tin,
danh sách các truOng hçip di tir vüng djch, nguôi thp cãnh ye tinh dê các car quan
chuyên mOnthirc hin cac bin pháp phông chông djch kjp thOi. Phôi hçip v&i các
darn vj y té tO chüc truy vet dông thOi xO ly nghiem các truOng hçvp vi phtm nguyen
täc phông chông djch bnh. To chüc xác minh, xcr l nghiêm các cá nhân, to chüc lan
truyên thông tin không chInh xác ye tInh hInh djch bnh, gay hoang mang trong cong
dông. Phôi hqp vOi SO Y tê trong vic xác minh, xCr l các to chic, cá nhân khai báo
y tê gian dOi, khOng hçip tác trong qua trInh cách ly, trôn each ly, gay khó kh.n trong
Cong tác diêu tra, giám sat phông, chông djch bnh.
- Chi dao Cong an huyn, thj xâ, thành ph cp nh.t dy dü tInh hInh ngixñ
nhp cânh, nguOi tir vüng djch den dja phuarng cho Ban Chi d?o phông chOng djch
Covid- 19 các huyn, thj xã, thành phO.
- T chüc thirc hin vic n djnh an ninh, tr.t tr khi có truOng hçip m.c bnh
hoc nghi mAc bnh, phOi hqp ngành Y te trong cOng tác each ly ngi.rOi bnh theo
dung quy djnh.
- Ph& hqp vOi Bô CHQS tinh, BCH B di Biên phOng tinh bâo dam an ninh
chInh trj - Trât ttr an toàn xa hi và an toàn các khu each ly tp trung cap tinh và các
huyn, thj xâ, thãnh phO.
- Chü trI cO 1irc luqng huOng dn duOng giao thOng trong vic tip nhn và
b giao cho các diem each ly trong tinh và các tinh khác theo yêu câu cüa BCE)
phông chOng djch tinh.
- Chi dao lirc krqng Cânh sat Phông cháy, chüa cháy bâo dam an toàn cac khu
virc each ly và sn sang tiep nuOc sinh hoat cho các diem each ly khi có nhu câu.
4. B Chi huy B di Biên phông tinh
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- Chi dao các 1irc luçing tham gia phông, chng djch, trong do có hrc luqng
quân y các Co quan don vj trirc thuc phôi hqp vâi ngành Y tê ho trçl nhân lirc, 4t
1irc dê triên khai thrc hin tot cong tác phOng chông djch bnh trên dja bàn.
Va

- Phi hçip vâi các hrc hrcing quãn 1 chat chë an ninh biên giâi và các cüa
khâu, dc bit là dithng mOn, lôi m&, ngän chn, phát hin các trl.r&ng hçip nhp cãnh
trái phép.
- Chü dng báo cáo BCD tinh, thông báo và thng nht vài Bô CHQS tinh,
S& Y té ye vic tiêp nhn và diêu phOi cong dan ye các khu cách ly tp trung cüa tinh
và các tinh khác.
- Chü trI, phi hçvp vâi Sâ Y t, Bô CHQS tinh tip nhn, phân lung cong
dan tti các cüa khau, trung diving phrnmg tin cüa các don vj dê phic vii vn chuyên
cong dan ye các diem cách ly và bàn giao cho các don vj.
- Ph& hçip vâi Bô CHQS tinh khi cO nhu cu d chi do tang cu?mg lirc hrçmg
dan quân tr ye tham gia báo dam an ninh biên giài, chôt giC du?mg mOn, lôi ma trén
biên giói.
- Phi hcip vâi Sà Ngoi vii, Tng Lãnh sr quán ti Lao tuyên truyên cho hi
nguâi Vit Nam t?i Lao, cong dan Vit Nam näm duqc các chü tnthng
phOng
chông djch bnh cüa ChInh phü khi nhp cânh qua các Cira khâu.
ye

5. S& Tài chInh
- Tham mizu can d&, báo dam ngân sách cho thrc hin nhim vi phOng,
chông djch COVID-19; bô sung kinh phI theo trng cap dO djch bnh kjp thxi và dam
báo cho vic triên khai cOng tác phOng chông djch bnh trên dja bàn.
- Phi hçip vâi So Y t thm djnh dr toán kinh phi thirc hin cOng tác phOng,
chông djch bnh de to chrc thirc hin theo quy djnh hin hành.
A

A

6. So Thong tin va Truyen thong
- Tang cuOng cong tác chi dao, huOng d.n CC co quan thông tn báo chi trén
dja bàn tinh phôi hçip vâi ngành Y tê nâng cao cOng tác tuyên truyên nguii dan ye
các bin pháp phOng chông djch bnh mOt cách hiu qua, phü hçip nhât dé ngu?i dan
hiêu ducrc sir nguy hiêm cüa bnh và huOng üng tIch C1YC các bin pháp phOng chông
djch bnh cho gia dInh, cong dOng, chü truong cách ly tp trung, cách ly ti nhà và
noi cu trá dê phông chông djch cüa Dâng và Nhà nuOc.
- Chi dao, huOng dn các co quan thông tin, báo chi trén dja bàn tinh cung
cap các thông tin chInh xác, thông tin djnh hi.rOng di.r lun.
- Kjp th&i cüng các co quan chüc nãng xO 1 các to chüc, cá nhân phát tan
thông tin khOng chInh xác tInh hInh djch bnh gay hoang mang trong cong dOng.
ye

- Ph6i hcip So Y th d trin khai khai báo y t4 din tü, tang ci.rOng tuyën
truyên cho ngu&i dan cài dtt si'r diing các irng diing h trçl cOng tác truy vet, phOng
chOng djch nhu bluezone, ncoyi, tokhaiyte.vn...
va
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- Tang ctr&ng hoat dng Trung tam Giám sat diu hành thông minh tinh dé
cung cp thông tin kjp th&i cho lire hrçing Cong an xir 1 nghiêm các dôi tuçlng vi
phm quy djnh phông, chông djch.
- Bâo dam h thng dtr&ng truyn wifi cho các ca s& each ly tp trung.
7. Pal Phát thanh - Truyn hInh tinh, Báo Quãng Trj, Cng Thông tin
din tir tinh
- Tmyn thông b.ng nhiu hInh thIrc v yéu cu 5K và các bin pháp phông,
chông djch bnh mt each hiu qua, phü hqp nhât dê ngiiii dan hiêu duçic sr nguy
hiêm cüa bnh và hithng üng tIch circ các bin pháp phông chông djch bnh cho gia
dlnh và cong dông.
- Xây dimg nhüng chuyên d, phóng sir truyn thông phü hcip và cn thit d
nãng cao nhn thi'rc cüa nhãn dan, to sir tin tixâng trong nhân dan, cüng phôi hçip vâi
các ca quan chCrc nãng trong cong tác phông, chông djch bnh cho cong dông. ChU
trQng thông tin ye kêt qua tIch crc, chung tay cüa cong dông trong phông, chông djch
bnh.
8. S& Giáo diic và Dào to
- Xãy drng các phi.wng an cho h9c sinh nghi h9c hoc di h9c tth 1i phü hqp
theo tüng cap d, tInh hlnh djch ci the dê dáp üng vi tInh hInh djch bnh, hn chê si
lay lan djch bnh trong cong dOng.
- Chü tn, phi hçip vói ngành Y t và UBND các dja phucing tnin khai t& các
bin pháp phông chông djch bnh trong nhà trtr&ng, dam bào cho h9c sinh den tru&ng
an toân.
- Ph& hqp vâi ngành Y t ph bin cac bin pháp phông, chng djch dn h9c
sinh, sinh viên trén dja bàn, có trách nhiêm tham gia các hoat dng phông, chông djch
khi có yêu câu cüa ngãnh Y tê.
9. S& Van hóa, Th thao và Du llch
- Theo dOi tInh hmnh djch, chi dto các cong ty du ljch han ch các doàn khách
du ljch den các vüng có djch, không don doàn khách du ljch tü vüng có djch.
- Tam drng hoat dng don tip khách du ljch, tham quan tai các di tIch ljch si'r
van hóa, danh lam thAng cánh và các khu, diem du ljch trên dja bàn tinh thy theo diên
biên djch bnh.
- Chi do các ca s& luu tri, khách san, nhà nghi kjp thii báo cáo s hrcmg
khách nuâc ngoài luu trü, nãm bat ljch trInh cüa khách cho co sâ y tê hoc chInh
quyên dja phi.rong.
- Rà soát, tham mixu cho UBND tinh các khách san, co sc luu trü dü diu kiin
lam co si each ly CO trã phi cho dOi urng cO nhu cu.
10. S& Ngoi viii
- Kjp th&i thông báo cho S& Y t thông tin v ngithi ni.rcc ngoài dn tinh
Quâng Trj.

14
- B trI phiên djch phi hqp vói So Y t trong qua trmnh diu tra, giám sat
phông chông djch bnh.
- Phi hçip vOi So Y t d thirc hin các quy djnh lien quan dn cong tác dôi
ngoi khi có tnr?mg hçip ngis&i ntiOc ngoài có triu chirng nghi nhiêm COVID-19,
buc phái cách ly, chân doán, diêu trj và kêt thüc cách ly.
- Phi hqp SO Y t thông báo dn các dun vj, cong ty, chi.rcing trInh, dir an thU
tiic tiêp than cac chuyên gia, lao dng nuOc ngoài vào lam vic tai tinh Quáng Tn.
11. S& Lao dng - Thirong binh và Xã hi
- Chi dao các dun vj lien quan giám sat, báo cáo các thông tin lien quan cOng
dn Vit Nam lao dng tai các quôc gia có djch, nglx&i nuOc ngoái lao dng trên dja
bàn tinh.
- Chi do các dan vj lien quan tuân thU các quy ctjnh cUa Vit Nam và rnrOc sO
tai khi to chuxc xuât khâu lao dng den các quôc gia Co djch.
- Phi hqp vOi mt trn, doàn th dja phuang bang nhiu hInh thüc d tip tiic
tuyên truyên vn dng ngi.r&i Quáng Trj dang sinh song, lao dng, h9c tp 0 niiOc
ngoài tuán thU huOng dan phOng chông djch cUa nuOc sO ti, khi trO ye tir giác chap
hành nghiêm tUc huOng dan, quy djnh ye phông chông djch cUa các Ca quan chüc
nAng.
- Ph& hçip vOi Uy ban Mt trn T quc Vit Nam tinh, Lien doàn Lao dng
tinh, các hi, doàn tiêp tiic khuyên cáo vic ngàn ngi'ra lay Ian djch bnh ngay tir
trong gia dInh, chU khuyên cáo nguOi cO bnh nên, nguOi cao tuOi theo dôi sUc khOe,
khai báo y tê tu nguyen, cO bin pháp h trçl gia dInh cO nglx&i nghi nhim, bj cách ly.
12. S& Cong thiro'ng, Cyc Quãn I thj trtr&ng tinh
- Tham miru UBND tinh xây dirng phuang an bInh n thj truOng khi cO du
hiu mat can dOi cung câu thj truOng trên dja bàn tinh.
- Co k hotch di;r trfi hang hóa d phi;ic vi;i cong tác phOng chng djch thy theo
tInh hInh diên biên djch bnh.
- Chi dao phi hçip vOi các dun vi lien qua tang cuOng kim tra, giám sat din
bien cung câu giá câ các loi hang thiet yêu phi;ic vi;i cong tác phOng, chOng dlch bnh.
- Phi hçip vOi Clic Quân l thj truOng kim tra, xCr l các trir?mg hçip dâu ca,
gäm hang, hang giâ, hang nhái tren thj truOng ye các mt hang thiêt yêu và vt tu y tê.
13. Ban Quãn 1 Khu kinh t tinh
- Phi hqp vOi SO Y t và các dun vj lien quan chi do các dun vj, các khu
cOng nghip,...thi;rc hin nghiêm các bin pháp phOng, chông djch tti dun vi.
- Chi do các dun vi thuc quyn quUn l', các doanh nghip trong các khu
cOng nghip to chUc rà soát các diêu kin dam báo phOng chOng djch ti nui lam vic.
14. S& Giao thông vn tãi
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- Phi hcp vâi So Y t thông tin các hành kháeh trO v tir vüng có djch hoe
nghi ngi mac bnh di chuyên bang phixang tin 4n tâi hành khách dirng/dô t?i tinh.
- Xây dirng phuang an huy dng các phuang tin vn tái hành khách dáp Irn
vOi tInh huông djch büng phát can di chuyên ngithi dan den khu virc each ly theo de
nghj cüa ngành Y tê.
- Chi dto thirc hin t& cong tác v sinh môi tnrmg phông, chng các loai
djch bnh tui nhà ga, ben xe...
- Lp các phuang an phân lung, hrn ch phxing tin giao thông theo tü'ng
cap d djch, han ché tôi da lay lan djch bnh.
15. S& Xây ding
Tuyên truyn cong the phOng, ch6ng djch cho can b, cong nhân tai các cong
tru1ng xây drng, chi dao các cong tnr?mg xây drng khai báo cho co quan y tê dja
ph.rang khi có cong nhân là ngixi den tü các vüng djch, khi phát hin cong nhân,
ngu&i lao dng tti cong tru&ng bj bnh hoc nghi ng& mac CO\TJD19
co

16. S& Tài nguyen và Môi trtrô'ng
Chi dao các dan vj lien quan thirc hin nghiêm the và thuing xuyên vic thu
nhiêm djch bnh, quãn 1 vic xà l
gorn rác thai dc bit là rae thai có nguy Ca
chat thai y tê t?i các ca sO y tê, cci sO each ly tp trung trên dja bàn tinh.
lay

17. Các S&, Ban, ngành, doàn th cp tinh
- Xây drng k hoach phông, chng djch bnh tai ca quan, dan vj
- Tham gia cong the phông, chng djch bnh tai cong dng
- SAn sang ccr hrc hrçing h trçl chng djch khi khi cAn.
A
18. Be ngh Uy ban MTTQ VN tinh, Lien doan lao dçng, Hyt Lien hiçp
phi n& tinh, Tinh doàn, Hi nông dan và các Hip hi: Sn sang các phucing an
phông chông djch. Kêu gçi toàn dan chung src chung lông chông djch; ehi dto các to
chrc trrc thuc tp trung nhân hrc, 4t hrc tham gia chOng djch.
•A

S

A

A•

•A

•A

19. IJBND huyn, thi xã, thành ph
- Tham mmi Ban Chi dao phông, chng djch cAp tinh các phuang
img vOi tfrng cap d djch bnh trên dja bàn quân l.

an

d dáp

- Chi ctao Trung tam Y t huyn phi hçrp Phông Y t tham mi.ru d ban hành
và tO chüc trien khai thirc hin kê hoach phông, chOng djch bnh trén dja bàn.
- Chi dao h thng y t tü cAp huyn dn cAp xãthrc hin di&u tra, giám sat
djch bnh, kjp th?i phát hin các trtr&ng hqp nghi mac dê thrc hin each ly y te theo
quy djnh.
- Chju trách nhim chi dao, quân l, diu phM hoat dng cac cci quan lien
quan tron trin khai each ly các di ti.rçmg tai ca sO each ly tp trung cüa huyn, bão
mt cho cOng dan trong thOi gian each ly tai các khu virc each ly cüa
dam tot ye
mci
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dja phucing. Huy dng 1c hrcing các ban, ngành, doàn th dja phuong tham gia phiic
vi tai các ca s& cách ly tp trung.
- Chü trI, chi dao các dan vj lien quan thrc hin cách ly cong dng (khoanh
vüng tüy theo din biên djch bnh) dê dir phông nguy Ca lay nhiêm cho cong dông
khi có tInh huông xãy ra.
- Chi do UBND xã, phithng, thj trn kim tra rà soát tüng thôn, ban, khu ph
dê kjp thii báo cáo UBND huyn, thj xã, thãnh phô cac tru&ng hçip can diêu tra, giám
sat và xr I theo quy djnh. UBND xa, phuing, thj trân chi dao các dan vj lien quan
thirc hin nghiêm vic cách ly, theo dOi sirc khôe tti nhà, nai luu trCi.
- B tn ngân sách du tir, mua s.m vt chit, trang thit bj, nhu yu phm bão
dam ti các khu cách ly tp trung cap huyn. Câ kinh phi cho các dan vj y te tuyên
huyn, xã de giám sat và xü 1 djch bnh tr nguôn duqc cap và dé nghj UBND tinh,
Sà Tài chInh bô sung kinh phi khi có thu câu và theo diên biên cüa tInh hInh djch
bnh.
- Chi dao UBND xâ, phung, thj tr.n, các ca quan, dan vj, ban, ngành, doàn
the trén dja bàn phi hçip vâi ngành Y t tAng cixing cong tác truyn thông, hiràng
dm ngu1i dan các bin pháp phông, chng djch bnh tai dja phucing.
K hoach nay thay th K hoch s 1 268/KH-UBND ngày 26/3/2020 cüa
UBND tinh; cAn cir Kê hoch nay, các ca quan, dan vj, dja phuang xây drng phi.rang
an theo dien biên cap d cho 11th vrc, dja bàn quán 1, trInh Ban Chi do phóng,
chông djch COVID- 19 các cap phé duyt dé thirc hin./.
Noi nit mn:

- Van phông ChInh phü;
- BQ Y te;
- Thing trtxc Tinh ui';
- Thirmg trrc HDND tinh;
- Thành viên BCD PC COVID-19 tinh;
- Ban Tuyên giáo, Ban To ch(rc, Ban Ni chInh,
Ban Dan 4n, UBKT, VP Tinh üy;
- Các Sâ, ban ngãnh, doàn th&
- Uy ban nhân dan các huyn, thành ph6;
- Su doàn 968;
-Liru: VT,VX.

TM. UY BAN NHAN DAN
CHU TCH

Vô Van Hirng

