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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

KẾ HOẠCH 

Đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona 

trên địa bàn huyện Hoài Nhơn 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 

  của Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn) 
 

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH 

1. Trên thế giới và tại Việt Nam 

- Trên thế gới: Theo thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trường hợp 

bệnh đầu tiên mắc bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút mới Corona khởi phát 

vào ngày 12/12/2019 tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Theo 

thông tin từ Bộ Y tế (số liệu đăng trên Báo Sức khỏe và Đời sống - cơ quan 

ngôn luận của Bộ Y tế), tính đến 20 giờ ngày 03/02/2020 trên thế giới dịch bệnh 

đã lan ra nhiều thành phố của Trung Quốc và 26 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên 

ngoài lục địa Trung Quốc), đã ghi nhận 17.389 trường hợp mắc bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV), 362 người tử vong 

(riêng Trung Quốc đã ghi nhận 17.205 trường hợp tại 30 tỉnh, thành phố, 361 

người tử vong; ngoài ra 26 quốc gia và vùng lãnh thổ khác đã ghi nhận 184 

trường hợp, có 01 trường hợp tử vong).  

- Tại Việt Nam: Tính đến 20 giờ ngày 03/02/2020 đã phát hiện 08 trường 

hợp mắc bệnh nCoV; trong đó: 02 cha con người Trung Quốc (01 người đã 

khỏi); 03 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc; 01 công dân 

Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc; 01 công 

dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc; 01 ca vừa 

phát hiện; 92 trường hợp nghi ngờ, đang được cách ly, theo dõi điều trị, chờ kết 

quả khẳng định (65 người nghi ngờ đã được xét nghiệm loại trừ; 27 trường hợp 

tiếp tục cách ly theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng); ngoài ra có 

73 trường hợp sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho nhưng vẫn được 

cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ bị nhiễm vi rút nCoV 

Ngày 31/01/2020, WHO chính thức tuyên bố dịch vi rút nCoV là tình 

trạng y tế khẩn cấp toàn cầu; ngày 01/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký 

Quyết định số 173/QĐ-TTg về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona gây ra tại các tỉnh: Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, Thanh 

Hóa (đã có 07 trường hợp mắc bệnh). 

2. Nhận định, dự báo 

Căn cứ vào tình hình và đặc điểm dịch tễ của bệnh, hiện nay bệnh viêm 

phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona đã xâm nhập vào Việt Nam và có khả 

năng bùng phát thành dịch tại cộng đồng nếu không chủ động triển khai các biện 

pháp phòng chống, vì các lý do sau:  
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- Bệnh đã lan ra nhiều tỉnh, thành thuộc Trung Quốc và xâm nhập vào 

nhiều quốc gia trong khu vực. 

- Bệnh nhân đầu tiên nhập cảnh từ thành phố Vũ Hán vào Việt Nam, đã di 

chuyển bằng nhiều phương tiện, qua nhiều địa phương, đã tiếp xúc với nhiều 

người  khả năng làm lây lan dịch bệnh (đã lây cho con trai là người Trung Quốc 

và 1 lễ tân khách sạn của nước ta). 

- Nguy cơ bệnh có thể xâm nhập vào nước ta thông qua khách du lịch, 

người lao động về từ các thành phố thuộc Trung Quốc đang có dịch, trong thời 

điểm tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, có sự gia tăng đi lại giữa các khu vực, 

các quốc gia. 

- Hiện nay với điều kiện khí hậu mùa đông - xuân lạnh ẩm rất thuận lợi cho 

tác nhân gây bệnh phát sinh và phát triển. 

- Các biện pháp phòng bệnh hiện nay chủ yếu dựa vào vệ sinh môi trường; 

vệ sinh cá nhân; các biện pháp ngăn ngừa, phát hiện các trường hợp bệnh xâm 

nhập, phòng chống lây truyền trong cộng đồng; chưa có vắc xin phòng bệnh. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Phát hiện sớm trường hợp viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona, xử 

lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong. 

2. Mục tiêu cụ thể 

a) Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh tại Hoài Nhơn 

Giám sát chặt chẽ tất cả những trường hợp nghi ngờ liên quan đến dịch tễ 

dịch bệnh nCoV. Phát hiện sớm trường hợp viêm phổi cấp do chủng mới của vi 

rút Corona. 

b) Tình huống 2: Xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập tại Hoài Nhơn 

Khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lây 

lan ra cộng đồng. 

c) Tình huống 3: Dịch bệnh lây lan trong cộng đồng 

Đáp ứng nhanh, khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch nhằm hạn 

chế thấp nhất việc lan rộng trong cộng đồng. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH  

1. Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh tại Hoài Nhơn 

a) Công tác chỉ đạo, kiểm tra 

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động tăng cường truyền thông phòng chống 

dịch bệnh, giám sát, phát hiện dịch bệnh tại các địa phương, đơn vị. 

- Thiết lập và duy trì hoạt động thường xuyên các Đội phản ứng nhanh với 

bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm và các sự kiện y tế công cộng tại huyện theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế. 
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- Tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo huyện Hoài Nhơn về phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra.  

Duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cấp. 

- Báo cáo kịp thời về tình hình dịch bệnh và công tác chuẩn bị ứng phó khi 

có tình huống dịch bệnh xảy ra. 

- Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh trình các cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. 

- Tổ chức kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn công tác giám sát, sẵn sàng thu 

dung, điều trị, xử lý ổ dịch tại các địa phương. 

b) Công tác truyền thông 

- Kịp thời cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và 

mạng xã hội về tình hình dịch bệnh trên thế giới và nguy cơ dịch bệnh xâm nhập 

vào Việt Nam, các địa phương; các khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh để 

người dân không hoang mang lo lắng và phối hợp thực hiện tốt các biện pháp 

phòng bệnh. 

- Sản xuất, nhân bản các thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống 

dịch bệnh do vi rút nCoV tại các cơ sở điều trị và cộng đồng.  

- Truyền tải các thông điệp, khuyến cáo phòng chống dịch bệnh cho các 

đoàn du lịch, người lao động tới từ vùng có dịch; cung cấp các tài liệu truyền 

thông, hướng dẫn tự theo dõi tình trạng sức khỏe và chủ động liên hệ với các 

đơn vị y tế khi cần thiết.  

- Theo dõi và quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh để có biện pháp xử 

lý, cung cấp thông tin kịp thời, phù hợp. 

c) Công tác giám sát, dự phòng  

- Tăng cường hoạt động hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm tuyến huyện, 

xã; giám sát liên tục, hệ thống tại 2 cơ sở bệnh viện và tại cộng đồng. Tổ chức 

giám sát theo dõi, chặt chẽ những người có các yếu tố liên quan đến dịch tễ bệnh 

do vi rút nCoV nhằm phát hiện sớm các trường hợp bệnh. 

- Nâng cao năng lực, đẩy mạnh giám sát dựa vào sự kiện (EBS) tại các cơ 

sở khám chữa bệnh, ở cộng đồng. Tăng cường giám sát các trường hợp viêm 

phổi nặng do vi rút (SVP) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.  

- Thường xuyên theo dõi thông tin về dịch bệnh và hướng dẫn phòng, 

chống, chẩn đoán, điều trị bệnh do nCoV để kịp thời nắm bắt, cập nhật liên tục 

thông tin dịch bệnh và các tiêu chuẩn định nghĩa trường hợp bệnh, đặc điểm 

dịch tễ học, xét nghiệm, tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch. 

- Thường xuyên tổ chức đánh giá nguy cơ để đề xuất các biện pháp ứng 

phó phù hợp. 

- Thiết lập, duy trì các đội phản ứng nhanh, đáp ứng với dịch bệnh theo 

hướng dẫn tại Quyết định số 5894/QĐ-BYT ngày 19/12/2019 của Bộ Y tế; tổ 

chức thường trực phòng, chống dịch tại các đơn vị y tế.  
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- Đảm bảo có sẵn quy trình phòng, chống lây nhiễm tại các cơ sở y tế và sử 

dụng trang phục phòng hộ, đảm bảo có đủ số lượng trang phục phòng hộ, dung 

dịch sát khuẩn, các trang thiết bị thiết yếu, thuốc cho cán bộ y tế tham gia giám 

sát, phòng chống dịch. 

- Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực giám sát và phòng chống bệnh viêm 

phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona cho cán bộ y tế các tuyến và và triển 

khai thực hiện có kết quả. 

- Củng cố, cập nhật quy trình lấy mẫu và vận chuyển mẫu, đảm bảo sẵn 

sàng vật tư, hóa chất lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu để xét nghiệm chẩn 

đoán xác định chủng mới của vi rút Corona theo qui định. 

c) Công tác điều trị 

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thực hiện giám sát chặt chẽ 

các trường hợp viêm phổi nặng, đặc biệt các trường hợp có tiền sử đi đến từ các 

thành phố thuộc Trung Quốc đang có dịch bệnh nCoV. 

- Các cơ sở khám, chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, khu vực cách 

ly, giường bệnh; sẵn sàng tổ chức tốt việc thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân. 

- Tại các cơ sở điều trị thiết lập khu vực cách ly riêng để khám và điều trị 

các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh không được để lây nhiễm trong bệnh viện. 

- Thực hiện nghiêm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây 

nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.  

- Xây dựng phương án hỗ trợ tuyến dưới khi có dịch bệnh xảy ra hoặc trong 

trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp khó lường.  

- Kiện toàn các đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng hỗ trợ địa phương cấp cứu, 

điều trị bệnh nhân khi có yêu cầu.  

- Tổ chức tập huấn hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và giám sát và phòng, 

chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona và hướng dẫn tuyến 

dưới triển khai thực hiện các hoạt động. 

đ) Công tác hậu cần 

Rà soát, chuẩn bị trang thiết bị, phương tiện, hóa chất, thuốc điều trị, thuốc 

kháng vi rút, vật tư sẵn sàng phục vụ công tác giám sát, xứ lý ổ dịch, thu dung, 

cấp cứu, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân, xây dựng kế hoạch bổ sung và trình các 

cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

2. Tình huống 2: Xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập vào Hoài Nhơn 

a) Công tác chỉ đạo, kiểm tra 

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động tăng cường truyền thông phòng, chống 

dịch bệnh, giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch tại các địa phương, đơn vị. 

- Kích hoạt các Đội phản ứng nhanh với dịch bệnh. Theo dõi sát diễn biến tình 

hình, đánh giá tình hình hàng ngày, tham mưu kịp thời với Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch của huyện để chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch. 
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- Thường xuyên báo cáo UBND huyện, Sở Y tế về tình hình dịch bệnh và 

tổ chức thực hiện các chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Sở Y tế. 

- Thực hiện quy chế người phát ngôn về tình hình dịch bệnh theo quy định. 

- Tổ chức kiểm tra chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn và đánh giá việc triển 

khai công tác phòng, chống dịch của các địa phương, đơn vị. 

b) Công tác giám sát, dự phòng 

- Tăng cường giám sát các trường hợp viêm phổi có yếu tố dịch tễ liên quan, 

tăng cường giám sát, xét nghiệm để phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, 

triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch khi xuất hiện trường 

hợp bệnh đầu tiên, không để lan rộng.  

- Giám sát, theo dõi tình trạng sức khỏe của những người có tiếp xúc gần 

với người bệnh trong vòng 14 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối; cách ly những 

trường hợp mắc bệnh và nghi ngờ, lấy mẫu xét nghiệm. Hướng dẫn việc chăm 

sóc tại nhà của người bệnh và phòng ngừa lây nhiễm giữa các thành viên trong 

gia đình. 

- Đẩy mạnh giám sát dựa vào sự kiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

và cộng đồng, tổ chức điều tra phát hiện ổ dịch, khoanh vùng, xử lý triệt để 

không để bùng phát dịch trong cộng đồng. 

- Tăng cường giám sát, lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp viêm đường hô 

hấp cấp tính, viêm phổi nặng tại các bệnh viện để xét nghiệm xác định tác nhân 

gây bệnh.  

- Hàng tuần tổ chức đánh giá nguy cơ và đề xuất các biện pháp can thiệp 

phù hợp. 

- Tổ chức thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ tại các đơn vị y tế; cử 

các Đội đáp ứng nhanh hỗ trợ các địa phương xử lý ổ dịch. 

- Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm và cập nhật các tài liệu 

chuyên môn trong công tác giám sát, chẩn đoán, xử lý ổ dịch để kịp thời điều 

chỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm dịch bệnh. 

c) Công tác điều trị 

- Triển khai thu dung, cách ly, điều trị, quản lý ca bệnh, đảm bảo an toàn 

cho nhân viên y tế, người nhà và cộng đồng theo quy định.  

- Thực hiện tiếp nhận bệnh nhân theo phân tuyến điều trị, những bệnh nhân đầu 

tiên được điều trị tại các bệnh viện tuyến cuối, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong.  

- Bố trí khu vực riêng để điều trị bệnh nhân. Khu vực cách ly được chia 

thành ba đơn nguyên: bệnh nhân nghi ngờ, bệnh nhân đã được chẩn đoán xác 

định và khu lưu giữ bệnh nhân trước khi xuất viện. 

- Thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây 

nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Thực hiện đầy 

đủ các biện pháp phòng hộ cho các cán bộ y tế trực tiếp tham gia khám, điều trị, 

chăm sóc bệnh nhân, không để xảy ra hiện tượng lây nhiễm sang cán bộ y tế. 
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- Tổ chức thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị tại các đơn vị khám, chữa 

bệnh; triển khai các Đội cấp cứu lưu động để kịp thời hỗ trợ và điều trị tại chỗ ở 

nơi xảy ra dịch.  

- Thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, bệnh 

nhân nặng, tử vong nghi do viêm phổi nặng chưa rõ nguyên nhân. 

- Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác chẩn 

đoán điều trị, kiểm thảo tử vong (nếu có), cập nhật phác đồ chẩn đoán, cách ly, 

điều trị bệnh nhân và phòng lây nhiễm phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.  

- Chuẩn bị phương án mở rộng cơ sở điều trị, huy động nguồn lực bệnh 

viện, bổ sung kế hoạch thu dung điều trị để kịp thời ứng phó khi dịch bệnh 

bùng phát lan rộng. 

- Báo cáo kịp thời các trường hợp mắc bệnh, tử vong tại các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh theo qui định. 

d) Công tác truyền thông 

- Cập nhật tình hình dịch bệnh, thông báo cho các cơ quan thông tấn báo 

chí, cộng đồng. Tuyên truyền mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông, các 

cơ quan báo chí trong nước, thông tin với các tổ chức quốc tế để không ảnh 

hưởng đến hoạt động kinh tế, xã hội, giao lưu quốc tế, du lịch, không gây hoang 

mang trong nhân dân. 

- Thường xuyên cung cấp thông báo của người phát ngôn Bộ Y tế về tình 

hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống trên Cổng thông tin điện tử của 

Bộ Y tế, của tỉnh, website của Sở Y tế, TRung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, phối 

hợp tăng cường thời lượng đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, 

mạng xã hội.  

- Cung cấp thông tin và định hướng đưa tin kịp thời và chính xác về tình hình 

dịch bệnh, các biện pháp phòng chống, tổ chức các tọa đàm, giao lưu trực tuyến, 

xây dựng các phóng sự, tin bài và mời báo chí tham gia các hoạt động phòng, 

chống dịch bệnh. 

- Cập nhật, bổ sung các thông điệp truyền thông, các tài liệu truyền thông, 

khuyến cáo phòng chống dịch cho phù hợp với các đối tượng nguy cơ và phổ 

biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; phối hợp các ban, 

ngành, đoàn thể trong công tác truyền thông, tăng cường truyền thông trực tiếp. 

- Đẩy mạnh truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở 

điều trị và cộng đồng.  

- Duy trì hoạt động đường dây nóng của Bộ Y tế, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viên đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng 

Sơn, Trung tâm Y tế huyện. 

- Thực hiện việc tương tác mạnh mẽ với người dân qua mạng xã hội; giao 

lưu trực tuyến để kịp thời truyền tải các thông điệp phòng, chống dịch bệnh. 
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- Phối hợp quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh nhằm ngăn chặn kịp 

thời các thông tin phóng đại, thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch 

gây hoang mang trong cộng đồng.  

đ) Công tác hậu cần 

- Căn cứ vào dự báo tình hình dịch tiếp tục bổ sung kinh phí, vật tư, hóa  

chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đề phòng 

dịch bùng phát trên diện rộng. 

- Đảm bảo kinh phí cho việc cấp cứu, điều trị người bệnh, thực hiện chính 

sách cho các cán bộ thực hiện công tác điều tra, xác minh ổ dịch, thường trực 

phòng chống dịch và cán bộ thực hiện thu dung, điều trị, chăm sóc bệnh nhân.  

- Tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp 

thời triển khai các biện pháp phòng, chống trong trường hợp dịch bùng phát 

trên diện rộng. 

- Xây dựng kế hoạch dự trữ, bổ sung thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ 

công tác phòng chống dịch trong trường hợp dịch lan rộng, kéo dài.  

3. Tình huống 3: Dịch bệnh lây lan trong cộng đồng 

a) Công tác chỉ đạo, kiểm tra 

- Tăng cường hoạt động của các Đội phản ứng nhanh, đáp ứng với dịch 

bệnh, báo cáo và yêu cầu hỗ trợ của tuyến trên, tổ chức thường trực 24/7. 

- Báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh hàng ngày, tham mưu với UBND 

huyện, Sở Y tế các biện pháp phòng chống dịch để nhận được sự chỉ đạo kịp thời. 

- Huy động cả hệ thống chính trị, mọi nguồn lực thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch. 

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp thường trực chỉ đạo, huy 

động nguồn lực, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. 

- Ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai các hoạt động tại các đơn vị y tế 

địa phương. 

- Tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát, hướng dẫn tại các địa phương và 

đánh giá việc triển khai công tác phòng, chống dịch của các địa phương. 

- Thường xuyên đánh giá hiệu quả các biện pháp đáp ứng để điều chỉnh kế 

hoạch phù hợp với tình hình thực tế. 

b) Công tác giám sát, dự phòng 

- Triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch mới. Thực 

hiện việc giám sát trường hợp bệnh, điều tra và theo dõi chặt chẽ các trường 

hợp tiếp xúc.  

- Tăng cường giám sát các chùm ca bệnh viêm phổi có yếu tố dịch tễ liên 

quan tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cộng đồng.  
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- Tiếp tục triển khai giám sát viêm phổi nặng do vi rút; đẩy mạnh việc giám 

sát dựa vào sự kiện, kịp thời xác minh, tổ chức điều tra phát hiện ổ dịch, khoanh 

vùng, xử lý sớm các ổ dịch trong cộng đồng. 

- Thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ tại các đơn vị y tế các tuyến. 

Huy động tối đa lực lượng nhân viên y tế tham gia chống dịch. 

- Đánh giá nguy cơ thường xuyên để triển khai các biện pháp đáp ứng phù 

hợp và hiệu quả. 

- Tăng cường giám sát, thu thập mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm xác định sự 

lưu hành, biến đổi, mức độ lây lan của dịch bệnh. 

- Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm và cập nhật các tài liệu 

chuyên môn trong công tác giám sát, xử lý ổ dịch để kịp thời điều chỉnh các 

hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm dịch bệnh. 

c) Công tác điều trị  

- Thực hiện quyết liệt việc phân tuyến, triển khai bệnh viện vệ tinh để điều 

trị bệnh nhân theo quy định nhằm giảm tải các bệnh viện tuyến cuối.  

- Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn, Trung tâm Y tế huyện chủ động 

triển khai kế hoạch mở rộng việc thu dung, điều trị bệnh nhân, sẵn sàng thiết lập 

bệnh viện dã chiến khi cần thiết. 

- Huy động nguồn nhân lực, vật lực (trang thiết bị, thuốc, vật tư…) cho các 

cơ sở điều trị bệnh nhân. Hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật, điều động nhân lực tập 

trung cho công tác điều trị bệnh nhân. 

- Thực hiện nghiêm ngặt việc tổ chức cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn, 

phòng chống lây nhiễm chéo tại các bệnh viện theo quy định; làm thông thoáng 

buồng bệnh để giảm nồng độ vi rút. Tập trung tối đa nguồn lực và chuyên môn 

kỹ thuật để điều trị bệnh nhân để hạn chế tối đa trường hợp tử vong.  

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cho các cán bộ y tế trực tiếp 

tham gia khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân, không để xảy ra hiện tượng lây 

nhiễm sang cán bộ y tế. 

- Tổ chức thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị tại các đơn vị khám, chữa 

bệnh; các Đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng hỗ trợ địa phương cấp cứu, điều trị 

bệnh nhân khi có yêu cầu. 

- Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác chẩn 

đoán điều trị, kiểm thảo tử vong (nếu có), cập nhật phác đồ chẩn đoán, cách ly, 

điều trị bệnh nhân và phòng lây nhiễm phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.  

d) Công tác truyền thông 

- Hàng ngày thu thập thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp 

phòng, chống trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, Website của Sở Y tế, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng, mạng 

xã hội.  
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- Thường xuyên cập nhật các thông tin, sửa đổi các thông điệp truyền 

thông, khuyến cáo phòng chống dịch phù hợp với các đối tượng nguy cơ và phổ 

biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. 

- Thường xuyên cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch 

bệnh, các biện pháp phòng chống. 

- Khuyến cáo hạn chế tập trung đông người, tiếp xúc với người mắc bệnh; 

hướng dẫn sử dụng phòng hộ cá nhân. 

- Tổ chức tuyên truyền trực tiếp hướng dẫn người dân tại vùng ổ dịch về 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Khuyến cáo người tiếp xúc cách ly tại 

nhà trong vòng 14 ngày và hàng ngày đo nhiệt độ cơ thể. Nếu có biểu hiện mắc 

bệnh thì đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời. 

- Liên tục theo dõi và quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh, ngăn chặn 

và xử lý kịp thời các thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch gây hoang 

mang trong cộng đồng. 

đ) Công tác hậu cần 

- Phân bổ kinh phí kịp thời cho các đơn vị chống dịch, các địa phương, tiếp 

tục bố trí ngân sách đáp ứng cho công tác phòng, chống dịch khẩn cấp và dịch 

có thể kéo dài. Căn cứ vào dự báo tình hình dịch tiếp tục bổ sung kinh phí, vật 

tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. 

- Thực hiện chính sách cho các cán bộ thực hiện công tác điều tra, xác 

minh, xử lý ổ dịch, thường trực phòng chống dịch và cán bộ thực hiện thu dung, 

điều trị, chăm sóc bệnh nhân.  

- Tổng hợp nhu cầu kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện trình cấp có 

thẩm quyền bổ sung máy móc, thuốc, vật tư, hóa chất để đáp ứng kịp thời công 

tác phòng, chống dịch.  

- Triển khai phương án huy động nguồn nhân lực, vật lực (trang thiết bị, 

thuốc, vật tư…) cho các đơn vị điều trị, tổ chức các bệnh viện dã chiến, huy 

động các nguồn dự trữ cho công tác phòng, chống dịch. Huy động các phương 

tiện vận chuyển, cấp cứu người mắc để thu dung, cách ly, điều trị người bệnh. 

- Rà soát, xác định rõ danh mục, số lượng thuốc, sinh phẩm, vật tư hóa chất 

và trang thiết bị y tế thiết yếu để duy trì dịch vụ y tế thiết yếu ở tuyến huyện, xã. 

- Phân bổ kinh phí thực hiện công tác truyền thông phòng, chống dịch 

bệnh: chỉnh sửa bổ sung thông điệp và tài liệu truyền thông, tổ chức các hoạt 

động truyền thông khẩn cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã 

hội và truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, hoạt động của đường dây nóng, 

quản lý tin đồn. 

IV. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tổ chức, chỉ đạo 

 - UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện chỉ đạo các hoạt 

động phòng chống dịch theo Kế hoạch của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh. 
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 - Cập nhật tình hình dịch bệnh nCoV, thống nhất các biện pháp đáp ứng 

theo diễn biến của dịch. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, giám sát việc thực 

hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương. 

- Tổ chức thực hiện công tác truyền thông nguy cơ phòng, chống dịch bệnh 

tại địa phương. Phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 

về các biện pháp phòng, chống theo tình huống của dịch, thông báo thường 

xuyên tình hình dịch không để người dân hoang mang, lo lắng. 

- Đẩy mạnh thực hiện giám sát viêm phổi nặng do vi rút, giám sát dựa vào 

sự kiện tại các cơ sở khám, chữa bệnh và cộng đồng để phát hiện sớm các chùm 

trường hợp bệnh viêm phổi, các ca viêm phổi nặng, lấy mẫu xét nghiệm xác 

định các tác nhân gây bệnh nhằm đáp ứng nhanh với dịch. Giám sát chặt chẽ 

những người có yếu tố liên quan dịch tễ dịch bệnh nCoV nhằm phát hiện sớm 

các trường hợp nghi ngờ và xử lý, không để bệnh lây lan ra cộng đồng. 

- Duy trì họat động thường xuyên của Đội phản ứng nhanh, đáp ứng tình 

hình dịch bệnh, bảo đảm liên lạc thường xuyên, thông suốt với tuyến tỉnh 

- Các cơ sở y tế trên địa bàn tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường 

hợp bệnh, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và gửi mẫu về Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh để gửi Viện Pasteur Nha Trang; sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh 

nhân; tăng cường tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng 

chống cho người dân.  

- Tổ chức các lớp tập huấn về giám sát, phát hiện, báo cáo các trường hợp 

bệnh, các biện pháp phòng chống dịch, công tác thu dung, điều trị, cấp cứu, 

chăm sóc bệnh nhân và phòng ngừa lây nhiễm cho các đơn vị y tế. 

- Phối kết hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác giám 

sát trường hợp bệnh tại cộng đồng. 

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ tham gia chống dịch 

(phụ cấp chống dịch, trực dịch ...). 

2. Xây dựng kế hoạch, đầu tư tài chính 

Thực hiện phương châm 4 tại chỗ, trước mắt sử dụng kinh phí đã được cấp 

hàng năm cho công tác phòng, chống dịch; căn cứ diễn biến tình hình dịch, tổng 

hợp nhu cầu và đề nghị cấp có thẩm quyền cấp bổ sung.  

3. Chuyên môn kỹ thuật 

a) Các giải pháp giảm mắc 

- Tăng cường năng lực giám sát, điều tra, lấy mẫu bệnh phẩm nhanh, tổ 

chức cách ly, xử trí ban đầu, thu dung, điều trị kịp thời đúng quy định các trường 

hợp viêm phổi cấp, các trường hợp mắc bệnh.  

- Nắm chắc thông tin tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong nước và trong 

tỉnh, đẩy mạnh việc giám sát viêm phổi nặng, giám sát dựa vào sự kiện tại các 

bệnh viện và cộng đồng. 

- Xây dựng và thường xuyên cập nhật hướng dẫn giám sát, phòng chống 

dịch viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona; thực hiện điều tra dịch tễ 
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trường hợp bệnh, điều tra người tiếp xúc và nguồn lây truyền để có kế hoạch, 

biện pháp phòng, chống thích hợp. 

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng hộ cá nhân cho các cán bộ y 

tế trong việc khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân để tránh lây nhiễm từ các 

bệnh nhân.  

- Củng cố và duy trì hoạt động của Đội phản ứng nhanh, đáp ứng dịch bệnh 

trên địa bàn. Tổ chức trực chống dịch 24/24 giờ trong thời gian có dịch. 

- Kiểm tra việc sẵn sàng phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương trước, 

trong và sau thời gian xảy ra dịch. 

- Dự trữ kinh phí, hóa chất, thuốc, trang thiết bị y tế kịp thời cho các địa 

phương triển khai các biện pháp chống dịch. 

- Kiểm tra và bổ sung các trang bị, phương tiện, dụng cụ lấy mẫu, bảo quản 

và vận chuyển mẫu bệnh phẩm, đảm bảo sẵn sàng khi có chỉ định.  

b) Các giải pháp giảm tử vong 

- Thiết lập mạng lưới 2 bệnh viện sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân viêm 

phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona; có kế hoạch mở rộng các cơ sở thu 

dung điều trị bệnh nhân theo từng tình huống dịch để tránh hiện tượng quá tải.   

- Thực hiện nghiêm ngặt việc phân luồng khám bệnh, cách ly điều trị, thực 

hiện triệt để công tác chống nhiễm khuẩn, lây nhiễm chéo tại các bệnh viện. 

- Xây dựng, rà soát, cập nhật hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm phổi 

cấp do chủng mới của vi rút Corona. 

- Xây dựng cơ số dự trữ tại các tuyến về trang thiết bị, thuốc, vật tư, hoá 

chất, phương tiện bảo hộ, ...  

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các bệnh viện trong công tác chuẩn bị 

phòng, chống dịch. 

- Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh:  

+ Chuẩn bị sẵn khu vực tiếp nhận bệnh nhân viêm phổi cấp do chủng mới 

của vi rút Corona, đảm bảo đầy đủ, trang thiết bị, vật tư, thuốc cấp cứu bệnh 

nhân nặng.  

+ Thành lập các Đội cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ các địa phương 

trong trường hợp có nhiều bệnh nhân. 

+ Chỉ đạo chuyên môn, hướng dẫn và hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới. 

- Tăng cường năng lực cho bệnh viện huyện điều trị các trường hợp thông 

thường, hạn chế chuyển viện tránh lây lan.  

- Tập huấn cho cán bộ điều trị và điều dưỡng tại các bệnh viện về chẩn 

đoán và điều trị các trường hợp viêm phổi nặng và sử dụng các trang thiết bị hồi 

sức cấp cứu, phòng tránh lây nhiễm trong bệnh viện.  

- Trang bị bổ sung phương tiện chẩn đoán, điều trị, cấp cứu bệnh nhân để 

đạt mục tiêu giảm tử vong. 
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4. Truyền thông, giáo dục sức khỏe 

- Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, cung cấp thông tin 

về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho người dân 

để người dân không hoang mang và chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ bản 

thân, gia đình và cộng đồng như áp dụng các biện pháp bảo vệ, tăng cường vệ 

sinh cá nhân, hạn chế đến vùng có dịch.  

- Tuyên truyền đến các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm từ khách nhập 

cảnh, người nước ngoài vào Việt Nam cũng như tới những người Việt Nam đi 

du lịch tới vùng có dịch. 

- Nâng cao khả năng đáp ứng của hệ thống cán bộ truyền thông trong và 

ngoài ngành y tế về trình độ, phương tiện, nhân lực. Huy động các phòng, ban, 

ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, xã, thị trấn tham gia công 

tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh.  

- Thông báo diễn biến, tình hình dịch bệnh hàng ngày của các nước, trong 

nước đang có dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng trung ương và địa 

phương, các trang tin điện tử, mạng xã hội.  

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan thông tấn, báo chí với ngành y 

tế để triển khai hoạt động truyền thông phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện phối 

hợp các cơ quan liên quan trong việc quản lý tin đồn liên quan đến tình hình 

dịch bệnh để xử lý kịp thời, chính xác, định hướng dư luận về tình hình dịch 

bệnh và các biện pháp phòng chống. 

5. Phối hợp liên ngành 

- Phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan trong việc triển khai các 

biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các ngành 

liên quan.  

- Các ngành chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý chủ động xây dựng 

các kế hoạch phòng, chống dịch đặc biệt có kế hoạch duy trì các hoạt động thiết 

yếu trong trường hợp dịch bùng phát rộng.   

- Huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội (phụ nữ, 

thanh niên, Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ) trong việc vận động Nhân dân triển 

khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

- Thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh 

tại địa phương. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Các phòng, ban, ngành, địa phương trong huyện khẩn trương triển khai 

công tác phòng, chống dịch; phối hợp với ngành y tế tiếp tục tăng cường thực 

hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi 

rút corona gây ra theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 03/CT-

UBND ngày 31/01/2020 và Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do nCoV 

gây ra được ban hành theo Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 31/01/2020. 
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1. Phòng Y tế 

- Là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh huyện; 

chủ trì, phối hợp các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn triển 

khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch nCoV trên địa bàn huyện. 

- Tham mưu đề xuất kịp thời các giải pháp phòng, chống dịch có hiệu 

quả; tổng hợp tình hình dịch và kết quả hoạt động báo cáo UBND huyện và các 

cơ quan liên quan.  

- Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh trên thế 

giới, trong nước và tại địa phương cho các cơ quan thông tin, báo chí. Là người 

phát ngôn về dịch bệnh nCoV trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện lập dự toán kinh phí bảo đảm cho 

các hoạt động phòng, chống dịch nCoV gửi Phòng Tài chính-Kế hoạch thẩm 

định, trình UBND huyện xem xét, quyết định.  

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác phòng, 

chống dịch bệnh trên địa bàn huyện. Đề xuất thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành 

và tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch, hoạt động hành nghề y, dược tư 

nhân theo quy định. 

2. Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn 

- Ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh của ngành và chỉ đạo các 

đơn vị trực thuộc phối hợp triển khai thực hiện. 

- Tổ chức giám sát chặt chẽ các trường hợp nghi ngờ tại cộng đồng, các 

cơ sở điều trị, tăng cường khám sàng lọc bệnh nhân, tổ chức thu dung, cách ly, 

điều trị kịp thời theo quy định, hạn chế đến mức thấp nhất số ca mắc, các trường 

hợp tử vong do bệnh. 

- Thực hiện chế độ thường trực chống dịch và chế độ báo cáo dịch bệnh 

truyền nhiễm theo quy định.  

- Tăng cường phối hợp giám sát dựa vào sự kiện (EBS), giám sát các 

trường hợp viêm phổi nặng do vi rút (SVP).  

- Thành lập, củng cố các Đội phản ứng nhanh; đáp ứng tình hình dịch bệnh 

trên địa bàn; triển khai hoạt động giám sát, điều tra và xử lý triệt để ổ dịch theo 

quy định của Bộ Y tế. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống 

bệnh, dịch bệnh. Phối hợp với các địa phương triển khai các hoạt động truyền 

thông đến các khu vực có nguy cơ, đối tượng có nguy cơ.  

- Xây dựng và phổ biến các thông điệp truyền thông, tài liệu truyền thông 

phù hợp với các địa phương. Cung cấp tài liệu tuyên truyền về phòng, chống 

dịch bệnh cho các đơn vị thực hiện; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh 

của đơn vị cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân về các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh. 

- Giám sát chặt chẽ đối với người có các yếu tố dịch tễ liên quan bệnh dịch 

nCoV; đặc biệt khi phát hiêṇ trường hơp̣ nghi ngờ mắc bệnh , cần đươc̣ đưa vào 
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cơ sở y tế khám , cách ly và áp d ụng kịp thời các biện pháp phòng , chống nhằm 

hạn chế sự lây lan của bệnh.   

- Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong việc kiểm tra, giám 

sát người, phương tiêṇ vâṇ tải liên quan đến dịch bệnh nCoV. 

3. Đề nghị Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn 

- Thực hiện nghiêm việc cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm 

chéo và thực hiện các biện pháp phòng hộ cho cán bộ y tế theo quy định.  

- Phối hợp với các bệnh viện tuyến cuối thiết lập bệnh viện vệ tinh khi cần 

thiết; thực hiện nghiêm việc phân luồng, phân tuyến điều trị bệnh nhân. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thu dung, cấp cứu và điều trị dịch bệnh, duy 

trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện khi có dịch.    

- Chỉ đạo tuyến và hỗ trợ tuyến dưới về mặt chuyên môn, nhân lực, vật lực 

khi cần thiết; kiểm tra giám sát công tác phòng, chống dịch của các cơ sở khám 

chữa bệnh trong phạm vi địa phương. 

- Chủ động thông báo cho các đơn vị y tế dự phòng trong công tác thông 

tin, báo cáo ca bệnh truyền nhiễm đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các trường Trung học phổ thông 

- Chỉ đạo các trường trực thuộc triển khai thực hiện các hoạt động phòng 

chống dịch ngay từ khi chưa có dịch xảy ra; chủ động phối hợp với ngành y tế 

tuyên truyền và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nCoV cho học 

sinh và cán bộ giáo viên. 

- Cung cấp thông tin kịp thời về trường hợp dịch bệnh trong trường học 

cho ngành y tế để phối hợp xử lý. 

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh nCoV của 

UBND huyện. 

5. Phòng Kinh tế huyện 

Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các ban ngành liên quan trong triển 

khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh nCoV và bệnh từ gia súc, gia cầm có 

thể lây sang người; trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo phân 

công, phấn quản lý để phòng, chống dịch bệnh ở người. 

6. Đội Quản lý thị trường số 1 Bình Định 

Tổ chức kiểm tra các cơ sở mua bán khẩu trang, dung dịch rửa tay nhanh, 

nước súc miệng…, đảm bảo bán đúng giá, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo 

qui định. 

7. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao 

Chủ động phối hợp với ngành y tế, chỉ đạo Đài Truyền thanh các xã, thị 

trấn tăng thời lượng chuyển tải thông tin, bài về tình hình dịch bệnh nCov trên 

địa bàn huyện và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho Nhân dân biết 

thực hiện; tham mưu tạm dừng các hoạt động lễ, hội trong thời gian đến theo 

quy định. 



 16 

8.  Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

 Trên cơ sở dự trù kinh phí chi thực hiện Kế hoạch này do Phòng Y tế 

huyện lập; kiểm tra, đề xuất trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định. 

 9. Công an huyện, Cơ quan quân sự huyện, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam 

 - Phối hợp với ngành y tế kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các đối tượng nguy 

cơ, liên quan đến dịch bệnh nCoV các nơi khác về địa phương. 

 - Có phương án đảm bảo an ninh, trật tự xã hội khi dịch bệnh xâm nhập, 

lan rộng trên địa bàn huyện. Phối hợp triển khai các hoạt động phòng, chống 

dịch theo đề nghị của ngành y tế và chỉ đạo của UBND huyện. 

10. UBND các xã, thị trấn 

- Xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh nCoV và tổ chức triển khai 

thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại địa phương. 

- Kiện toàn, củng cố và duy trì hoạt động có hiệu quả của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch. 

- Bố trí kinh phí chi cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại địa 

phương theo phân cấp ngân sách hiện hành. 

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các hội, đoàn 

thể chính trị - xã hội tích cực phối hợp với ngành y tế, chính quyền địa phương 

tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên và người dân tham gia tích cực các 

hoạt động của Kế hoạch này. 

* Đường dây nóng phòng chống viêm phổi cấp do chủng mới của vi 

rút Corona gây ra:  

- Phòng Y tế huyện: 0914 275 239;  

- Trung tâm Y tế huyện: 0905 043 119.  

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Kế 

hoạch này./. 
 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

Trương Đề 
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