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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
TINH QUANG TRI
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc
S&

/KH-UBND

Quáng Tn, ngày £L. tháng 4 nám 2022

KE HOACH
Trin khai thi!c hin Ngh quyt cüa Qu6c hi ti K h9p bt thtrô'ng
1n thu nht

Thrc hin Cong van s 696/VPCP-QHDP, ngày 27/01/2022 cüa V.n
phông ChInh phü v vic trin khai thirc hin Nghj quyt cUa Quc hi t?i K'
hQp bt thithng 1n thu nht, UBND tinh Quáng Tn ban hành K hoach trin
khai thirc hiên nhii sau:
1. Triên khai thirc hin dng b các ni dung, cong vic, nhim vi (Phy
lyc kern theo), dam bão ch.t hxçing, hiu qua và theo dung yêu cu, tin dO d ra.
2. Yêu cu Giám dc, Thu tnrâng các Sir, ban, ngành, Chü tjch UBND các
huyn, thj xã, thanh ph trong phim vi nhim vi, quyn h?n cüa mInh trrc tip
chi do và chju trách nhim v vic t chüc trin khai và kt qua thirc hin các
các nOi dung, cong vic, nhim v11 trong K hoch cüa UBND tinh.
3. Giao Van phông UBND tinh:
- Don dc các S&, ban, ngành, dja phumg lien quan trong vic trin khai
thiic hiên K hoach cüa UBND tinh.
- Nm bat tInh hmnh thirc hin cüa các Sà, ban, ngành, dja phuong d tham
mru, báo cáo UBND tinh chi dao kjp th&i.
- Tng hçrp báo cáo cüa các Sâ, ban, ngành, dja phuong d xây dirng báo
cáo cüa UBND tinh v tInh hmnh thic hin K ho?ch trin khai thirc hin Nghj
quyt cüa Quc hOi t?i KSI hçp bat thuing ian thu nhat theo quy djnh././
Noi nhn:
- VAn phông Chinh phü;
- TT. Tinh üy;
-TT.HDNDtinh;
- Uy ban MTTQVN tinh;
- Chü tjch, cAc PCT UBND tinh;
- Các Sâ, ban, nganh, doàn th cp tinh;
- UBND các huyn,TX,TP;
- Lisu: VT, KGVXD.Jf
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V cc ch, chInh sách:
- Xây dirng và ban hành các chInh sách de triên khai và thirc hin có hiu qua các du?iing lôi
cüa Dãng, các quy dinh cüa Nba rnxcc trong báo ye chäm soc và nâng cao süc khOe nhân dan.
SaYtevacac
- Doi mm co che hoat dong, co che tai chinh va gia dich vu kham chua benh trong cac don vi
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•
A
.
.
y te cong lap theo hixcing tinh dung, trnh du chi phi. Xay drng va tnen khai cac goi dch ''
lien quan
phü hcp trong các co sâ y tê cong
- Xây dirng các Co chê, chInh sách khuyên khIch phát triên h thông y tê ngoài Cong
tto
diêu kin bInh dang giUa các co sâ y tê cong 1p và ngoài cong
Tang ci.r?mg vai trO lânh dao, t chüc thirc hin cüa các cAp üy Dãng, ChInh quyên và phôi
hcp lien ngãnh trong báo v chàm soc và nãng cao sirc khOe nhãn dan trong tInh hinh mài.
- Tang ci.ring vai trO länh do, to chüc thijc hin cUa cap üy Dãng, ChInh quyên, các Ban,
Ngành, tO chüc doàn the xä hi các cap dôi vài cong tác bão v chäm sOc và nãng cao süc Sâ Y tê Va các
khOe than dan cüa tinh trong tInh hInh m&i.
S&, ban, nganh
lien quan
- Cüng cô và náng cao vai trO trách nhim cüa Ban chàm sOc süc khOe nhãn dan các cap, nãng
cao hiu qua cüa cOng tác phôi hçp lien ngành trong chäm soc sue khOe nhân dan.
- Tiêp tiic thirc hin xã hi hOa nguôn lirc phOng, chong djch COVID-19 phü hçip vth tInh
hinh thirc tê tai dja phucrng.
Tang cu?mg hçp tác y th qu& t, trong nuâc.
Day minh hçip tác chuyên mOn, k5' thut, dào to chat krcmg cao và hqp tác trao dOi chuyên
gia k5 thut, chuyên giao Cong ngh phát triên mt sO lanh vrc chuyên sâu, truàc mat hçip tac
vài CuBa ye mt sO djch viii k5 thut chuyên sâu ti bnh vin da khoa tinh. Tang cumg hqp
Si Y tê
tác vài các tnrOng Di h9c trong nuOc, các hip hi Y khoa trong dao tao, chuyên giao cong
ngh mài. Khuyên khIch, t?o dieu kin cho các tO chirc quOc té, phi chInh phü triên khai các
hoat dng nhan dto vl süc khOe cong dOng.
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DAy nhanh 1 trinh tiêm chüng vAc xm phông COVID-19
Hogi d3ng 1: Rà soát s6 lieu thirc t va ung ding trit d cOng ngh thông tin trong cong tác tiêm
chüng (Theo Kê hoach so 139/KI-I-UBND ngày 13/08/2021 cáa UBND tinh ye Kê hoach zng
dung cOng nghê thông tin phuc vu chiên dich tiêm chtng vác xin phông Covid-19 tai dja bàn
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tinh Quang Trj, nãm 2021-2022). T chüc chin djch diu tra, rà soát s6 1iu tiêm chiing vã dCt
1iu dan cu de dánh giá chInh xác t' 1 tiêm chiing. Lp danh sách nguM chua duqc tiêm ching dê
to chCrc tiêm vet, dam bão dat tôi da t' 1 tiêm chiing.
Hogi djing 2: Chii dng tiêp cn nguôn vc xin cüa B Y tê dê kjp thai tiêp nhn, phân bô väc xin
cho các co sâ tiêm chiing. To chüc tiêrn ngay saukhi nhân duqc vac xin, to chirc tiêm chCmg tai
tâtcá xã, phu&ng, thj trân, sang 1Qc dôi trçing can chuyên tiêm ti Trung tam y tê/Bnh vin
nhäm dam báo antoàn.
+ Tang cuang diêu tra, rà soát cac dôi tuçng bat dâu dii 12 tuôi thuc din dii diêu kin tiêm
chiing de trien khai tiêm lieu ca bàn;
.
.
...
.
+ Tiem tramui 2 cho tre 12-17 tuoi den thcn hn tiem;
+ Tiêm trá miii 2 cho nguai trên 18 tuôi dê dat miic tiêu dê ra; to chiic tiêm bO sung, tiêm nhaclai;
± Dôi vài ngixôi tn hoân tiêm chUng hoc ngixai mac COVID-19 (FO), ngixôi dang cách ly y tê thI
to chiic tiêm ngay sau khi dii diêu kin tiêm.
+ Tang ci.thng to chiic các di tiêm liru dng den các dôi tucYng già yêu, hn chê khã nãng di
chuyên den dja diem tiêm, các khu vrc ô djch dang km hành.
Hogi dng 3: Xay drng k hoach tiêm chiing cho trê 5-11 tui trên dja bàn tinh Quãng Trj ngay
khi có huâng dan ci) B) Y tê.
+ Kháo sat, dr tth väc xin phông COVID-19 cho trê tr 5-11 tuôi dê tiêp nhn nguôn väc xin.
+ To chi'rc tp hun chuyên mon ye tiêm chUng väc xin phông COVID-19 cho trê tr 5-11 tuôi.
+ Th%rc hin to chiic tiêm theo kê hoach tiêm chiing cüa tinh dam báo tiên d dê ra
Tang cirong cong tác quail J?, theo döi, diu tij bnh nhân COVID-19
Hoit dng 1: Trang cp trang thi& bj y t, 4t tu, hóa cht cho các co sâ y t ph%ic vi cong tác
diêu trj và nâng cao, cái tao co sâ ha tang các co si diêu trj COVID-19
- Râ soát, dê xuât thu câu trang thiêt bj y tê can thiêt phic vi cong tác diêu trj các ca bnh
COVID-19 nng, nguy kjch t?i Beth vin da khoa tinh; Dâu tu sCra chiia, náng cap, cái tao, ma
rông co so ha tang dôi vm co so diêu tn COVID-19 cua Bênh viên da khoa trnh
- Khao sat, dê xuât thu câu trang duet bi can duet va cal tao co so ha tang phuc vu cong tac diêu
trj COVID-19 tai các co sâ y tê tang 1, tang 2. Dc bit, các trang thiêt bj tôi thiêu dê Trm Y tê
km dng to chüc diêu trj bnh than COVID-19 ti cong dOng
- Tiên tài sam dua vào vn hành Trung tam dieu trj COVID-19 tai Beth vin Chuyên khoa Lao
và Beth phOi.
Hoat dng 2: Tang s lixçing Di/T y t kru dng di vài dja bàn phát sinh ca beth lan de dam
báo nang l%rc quãn l, theo dOi ca beth COVID-19 diêu trj ti thà theo Quyet djnh s 4042/QDBYT, ngày 21/8/2021 ciia Bô tru&ng B Y tê hu&ng d.n tm thai mô hIth Tram Y te km
ciia can b y
dng bOi cãnh djch COVID-19 và nang cao nãng lirc diêu trj, phan 1oii beth
t tuyên co sâ:
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- Chi dto Trung tam Y t huyn, Uij xã, thãnh ph sn sang k hoch diu dng nhân 1rc và d
xuât Sâ Y tê h trçi than hrc (nêu thiêu than hrc) dê tang hxçing DWfô y tê liru dng dôi vài
dja bàn phát sinh ca bnh lan dê dam báo näng hjc quàn l, theo dôi ca beth COVID-19 diêu tn
t?iflhà.
- Tiêp tic trienkhai tp huân nâng cao nàng hrc ye các ni dung ci the: trirc tiêp to chüc khám
bnh, cap thuôc và hixàng dn diêu trj FO ti nhà, Quãn l danh sách FO cách ly ti nhà,
Hi.ràng dn FO hoc thành viên gia dinh chuân bj dê cách ly FO ti nhà, Hi.ràng dan FO tr theo
dôi sIrc khôe tti nhà, Hizàng dn each ly và d%r phOng lay nhim COVID-19 tti gia dInh,
Hithng dn ye h trçr tam i cho FO và thành viên gia dInh.
- Triên khai thirc hin chixong trinh chuyên giao k5 thut giira tuyên trên và tuyên duài ye diêu tn
COVID-19.
- Kjp thoi phãn
nguy Co bnh than d chuyn tuyn kjp thtñ, phân t.ng chInh xác tránh qua
tái cho Co sâ diêu trj tang 2, tang 3.
- Khám, dieu frj các bnh thông thrnmg, các bnh mn tInh cho nguôi dan trên dja bàn ma
không the chuyên len tuyên trên do tác dng cüa djch COVID-19; So
ciru vâ chuyên tuyên
các bnh thông thumg; Phôi hqp vâi CáC co sâ y tê, h trç cap phát thuôc cho ngi.rvi dan mac
các bênh man tInh.
Hoat dng 3: Tang cithng truyn thông, tr vn cho nguai dan v chäm sóc, diêu tn COVID-19
t?inhà:
- Thành 1p don vj ti.r van, hi.rang dndiêutnj COVID-19 ti thàt?i Bnhvin da khoatinh Va các
Trung tam Y te huyn, thj xâ,thành phô.,
-Ho trçltx van tü xa, hi chân tnirc tuyen giita Bnh vin tuyên tith và co sa y tê diêu tj tang 2,
tang 1 d nâng cao hiu qua diêu tn, giâm tái cho tuyên trên.
- Tp trung xây dirng và hoàn thin hóa, tiên tth khám chüa beth tü và ke don din ttr.
Hoat dông 4: Tiên tai dua co sâ diêu tn tang 1 thuôc môt khoaldcin nguyen diêu COVID19 cua Bçth viçn va Trung tam Y te huyçn, th1 xa, thanh pho va chi mo r9ng them cac khu
dieu trj khi beth than gia tang vài liiçng ian.
Hoat dông 5 Thanh lap khoa diêu tn bênh than COVID-19 misc do nAng, nguy kich tai
Beth yiên Da khoa tith vài day dü co sâ vat chat, trang thiet bi can thiet phuc vu cong tác
chuyen mon oi quy mo 100 gurong bçth. Co ke hoich dao to than hrc dam bao thrc hiçn
tOt cong tác chäm sóc, diêu tn bnh than COVID-19 mirc d nng, nguy kjch, trong do cO n)i
dung dào to ye HOi
cap cm.
Tang cir?rng kim soát chat chë vic mua sm cong và thanh tra, kim tra, giám dlnh,
kim djnh cht Iuçng thuc, trang thit bj và 4t tiny t
- Chü dng, tIch circ huy dng, 5ir dimg hiu qua các ngun 1irc, có k hoch, phi.rong an, giãi
pháp ci the de kp th&i mua sam 4t tir, trang thiet bj, sinh phãm xét nghim, vAc xin, thuôc
so
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diu trj.. phic vi kjp thôi, hiu qua cho Cong tác phông chng djch, báo dam thIch üng an
toãn, linh hott, kiêm soát hiu qua, sn sang irng phó mçi tInh huông djch bnhCOVID-19.
- Rà soát, diêu chinh kê hoach mua sam 4t tu, trang thiêt bj, thuôc, sinh phãm xét nghim
phiic vi phông, chông djch COVID-19 trén dja bàn tinh dam bão hiu qua, thIch lrng an toàn,
linh hoat, kiêm soát hiu qua djch COVID-19.
- D6i vOi mua s.m trang thi& bj, vt tu, sinh phm xét nghim, thu6c phông, chng djch
COVID-19 thrc hin nghiêm theo các quy djnh cüa Lut ?au thâu và các van ban pháp lut
có lien quan; quãn l chat chê vic to chüc mua sam, dâu thâu, bão dam cong khai, minh
bach, khoa h9c, hiu qua, tránh lang phi.
- Tang cuyng quãn l si diing trang thiêt bj, vt flr, sinh phâm xét nghim, thuôc, väc xin
phông djch COVID — 19 tai các co si y tê dam báo hiu qua, tránh lang phi; thrc hin nghiêm
cac quy djnh cüa pháp lut hin hành trong vic si ding tài san cüa Nhà nuOc.
T chüc thanh tra, kim tra cong tác du thu, mua s.m vt tu, trang thit bj y th; thuc, sinh
ph.m xét nghirn; kim tra tInh hInh sr dicing trang thi& bj, 4t tu y th, sinh ph.m, Kit xét
nghim, thuôc diêu trj tai cac Co s y tê.
Tang ci.thng cong tác kim tra, kim nghim chit luçing thuc, vt tu y t theo huàng iiu tiên
các loai thuôc, 4t thy tê plwc viii trrc tiêp cho cong tác phông chông djch COVID-19

Sâ Y tê

Thanh tra tinh

Sâ Tài chinh

Sâ Y tê và các Sâ,
ban, ngãnh lien
quan
Các Sâ, ban,
ngành lien quan

C näm

Ca näm
C nàm

