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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona tỉnh An Giang 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 

19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2020; Chỉ thị số 06/CT-

TTg ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các 

biện pháp phòng chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra;  

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 

rút Corona gây ra; 

Căn cứ Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2020; Công điện 

số 122a/CĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2020; Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02 

tháng 02 tháng 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra; 

Căn cứ Quyết định 156/QĐ-BYT ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới 

của vi rút Corona tại Việt Nam; Quyết định số 237/QĐ-BYT ngày 31 tháng 01 năm 

2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ 

dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona; 

Căn cứ Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh;  

 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 240/TTr-SYT ngày 04 

tháng 02 năm 2020, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tỉnh An Giang.  

Điều 2. Giao Sở Y tế - Cơ quan thường trực chủ trì, phối hợp các Sở, ban 

ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai 
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thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Kế 

hoạch về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Y tế và Văn phòng Chính phủ theo quy định.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc các 

Sở, ban ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
   

 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Y tế; 

- TT TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị, TP; 

- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh; 

- Phòng: KGVX, KTTH, KTN, TH; 

- Lưu: HC-TC. 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

    

 

 

Lê Văn Phước 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

KẾ HOẠCH 

Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới                    

của vi rút Corona tỉnh An Giang 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND  

ngày       tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh An Giang) 

 
 

 Theo thông tin từ Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam, đến 

09 giờ 00 ngày 04 tháng 02 năm 2020 trên thế giới đã ghi nhận 20.627 trường 

hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, 

trong đó có 426 trường hợp tử vong. Riêng Trung Quốc đã ghi nhận 20.438 

trường hợp mắc (425 người chết) tại 30 tỉnh, thành phố. Ngoài ra, 26 quốc gia 

vùng lãnh thổ khác cũng đã ghi nhận trường hợp trường hợp mắc, có 01 trường 

hợp tử vong tại Philippines.  

Ngày 31 tháng 01 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới chính thức tuyên bố 

dịch virus nCoV là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu.  

Tại Việt Nam, tính đến 06 giờ 00 ngày 05 tháng 02 năm 2020, có 10 trường 

hợp dương tính với nCoV, trong đó có 03 trường hợp đã điều trị khỏi và xuất viện. 

Do đó, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục xâm nhập và lây lan ra cộng đồng trong thời 

gian tới là rất cao.  

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút Corona gây ra. 

Căn cứ Quyết định 156/QĐ-BYT ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do 

chủng mới của vi rút Corona tại Việt Nam; Quyết định số 237/QĐ-BYT ngày 31 

tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng 

với từng cấp độ dịcch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona.  

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút Corona gây ra; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng chống trước các 

diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 

rút corona gây ra; Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra; Chỉ thị số 03/CT-BYT ngày 22 tháng 

01 năm 2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh 
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viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona và các văn bản hướng dẫn 

của Bộ Y tế; Công văn số 977-CV/TU ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Tỉnh ủy về 

việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra. 

Nhằm chủ động đối phó và khống chế kịp thời không để dịch lây lan trong cộng 

đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xây dựng Kế hoạch phòng, chống bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tỉnh An Giang (gọi tắt 

nCoV) như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung: 

Phát hiện sớm trường hợp viêm phổi cấp do chủng mới của nCoV, 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:  

2.1. Tình huống 1: chưa ghi nhận trường hợp bệnh tại tỉnh An Giang.  

Phát hiện sớm trường hợp viêm phổi cấp do chủng mới của nCoV đến An 

Giang từ vùng có dịch. 

2.2. Tình huống 2: xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập vào tỉnh An 

Giang. 

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

lây lan ra cộng đồng. 

2.3. 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.  

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Tình huống 1: chưa ghi nhận trường hợp bệnh tại tỉnh  

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.  

- Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch bệnh 

nguy hiểm và mới nổi trên người. Duy trì hoạt động của BCĐ phòng, chống dịch 

bệnh các cấp.  

 - Báo cáo kịp thời về tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện các chỉ đạo 

của Bộ Y tế. 

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

duyệt từ tỉnh, huyện đến xã. 

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn công tác giám sát, sẵn 

sàng thu dung, điều trị, xử lý ổ dịch tại các địa phương. 
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b) Công tác truyền thông: 

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

tình hình dịch bệnh, 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. 

- Xây dựng các thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch tại 

các cửa khẩu, cơ sở điều trị và cộng đồng.  

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

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

thông tại cửa khẩu quốc tế, hướng dẫn hành khách tự theo dõi tình trạng sức khỏe 

và chủ động liên hệ với các đơn vị y tế 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: 

 - Giám sát chặt chẽ hành khách tại cửa khẩu, thực hiện việc khai báo theo 

Công văn số 357/BYT-DP ngày 24 tháng 01 năm 2020 của Bộ Y tế, kiểm tra 

sàng lọc nhằm phát hiện các trường hợp sốt thông qua sử dụng máy đo thân nhiệt 

từ xa, đặc biệt lưu ý các trường hợp đến từ vùng đã có dịch (Trung Quốc). 

- Đẩy mạnh giám sát dựa vào sự kiện (Event-based Surveillance) 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 chữa bệnh. 

- Thiết lập các đội đáp ứng nhanh theo hướng dẫn tại Quyết định số 

5894/QĐ-BYT ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Bộ Y tế; tổ chức thường trực 

phòng, chống dịch tại các đơn vị y tế: cấp tỉnh 01 đội, các Bệnh viện đa khoa 

tuyến tỉnh mỗi đơn vị 02 đội, các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố, mỗi 

đơn vị 01 đội. 

- Đảm bảo có sẵn quy trình phòng, chống nhiễm khuẩn 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 các lớp tập huấn cho cán bộ y tế huyện, xã, cán bộ kiểm dịch Y 

tế biên giới về giám sát phát hiện, lấy và bảo quản bệnh phẩm, biện pháp phòng, 

chống dịch và điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

 - Thực hiện tốt công tác kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu biên giới, giám sát 

chặt chẽ hành khách tại cửa khẩu; tiếp tục duy trì kiểm tra sàng lọc nhằm phát 

hiện các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu thông qua sử dụng máy đo thân nhiệt 

từ xa. Áp dụng khai báo y tế đối với hành khách nhập cảnh từ vùng có dịch theo 

qui định của Bộ Y tế. 

 - Duy trì chế độ thông tin báo cáo giữa các cấp, ngành có liên quan, chia sẽ 

thông tin thường xuyên, liên tục. 
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 - Thường xuyên kiểm tra công tác chuẩn bị đối phó khi dịch xảy ra; kịp 

thời hỗ trợ tuyến dưới khi có dịch xảy ra. 

d) Công tác điều trị:   

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

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

- Đẩy mạnh công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo 

tại các bệnh viện. 

- Thiết lập mạng lưới các đơn vị thu dung điều trị bệnh nhân nCoV. Thiết  

lập khu vực cách ly riêng để khám và điều trị các trường hợp nghi ngờ nhiễm 

nCoV không  được để lây nhiễm trong bệnh viện. 

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

và điều trị bệnh nhiễm nCoV theo Quyết định số 125/QĐ-BYT ngày 16 tháng 01 

năm 2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chần đoán và điều trị bệnh viêm 

phổi cấp do chủng nCoV mới.  

 - Kiện toàn các đội cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ tuyến dưới khi có yêu 

cầu. 

 e) Công tác hậu cần: 

Các Bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y 

tế tuyến huyện và các đơn vị có liên quan rà soát và dự trù nhu cầu số lượng 

thuốc điều trị, hoá chất, vật tư, thiết bị y tế và kinh phí cụ thể báo cáo Sở Y tế để 

tổng hợp nguồn lực trình cấp có thẩm quyền bổ sung khi vượt quá khả năng của 

ngành; đồng thời, dự trữ đủ thuốc, hoá chất, vật tư tiêu hao, phương tiện cần thiết 

cho nhu cầu điều trị và phòng, chống dịch tại từng tuyến, từng đơn vị. 

2. Tình huống 2: xuất hiện trường hợp bệnh trong nước, có thể xảy ra 

tại tỉnh 

a) Công tác chỉ đạo, kiểm tra: 

 - Ngành Y tế tham mưu với Ban Chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp đáp 

ứng chống dịch đã được duyệt theo kế hoạch. 

- Ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai các hoạt động tại địa phương. 

 - Tổ chức họp Ban Chỉ đạo định kỳ, đột xuất nhằm nắm bắt tình hình và diễn 

tiến của dịch, đánh giá hiệu quả và chỉ đạo các hoạt động phòng chống dịch.  

 - Các bộ phận, tổ trực chống dịch làm việc 24/24 tại tất cả các tuyến y tế; 

đảm bảo trực đường dây nóng các tuyến. 

- Sở Y tế cập nhật hàng ngày diễn biến của dịch báo cáo Bộ Y tế, UBND 

tỉnh và Ban Chỉ đạo. Đồng thời, tham mưu Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội 

dung chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND tỉnh, sẵn sàng nhân lực và phương tiện chi 

viện tuyến dưới. 
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 - Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và đánh giá việc triển 

khai công tác chống dịch tại các tuyến. 

b) Công tác giám sát, dự phòng: 

- Tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính không rõ 

nguyên nhân có yếu tố dịch tễ liên quan. Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ 

nhiễm nCoV có yếu tố liên quan dịch tễ: phải ghi nhận đầy đủ thông tin về nơi ở, 

nơi sinh hoạt/công tác; tổ chức cách ly và thông báo về các đơn vị có trách nhiệm 

thực hiện điều tra, lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm chẩn đoán.  

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

bệnh nhân trong vòng 14 ngày theo công văn hướng dẫn số 364/BYT-DP ngày 29 

tháng 01 năm 2020 của Bộ Y tế. Thực hiện cách ly những trường hợp mắc bệnh 

và nghi ngờ, lấy mẫu xét nghiệm. 

- Tiếp tục thực hiện giám sát chặt chẽ hành khách tại cửa khẩu, tiếp tục duy 

trì kiểm tra sàng lọc nhằm phát hiện các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu thông 

qua sử dụng máy đo thân nhiệt từ xa. Áp dụng hình thức khai báo y tế tại các cửa 

khẩu quốc tế đối với hành khách đi về từ vùng dịch.  

- Khoanh vùng xử lý triệt để 100% ổ dịch, tiếp tục giám sát trường hợp 

bệnh từ bệnh viện đến cộng đồng, nhất là tại các vùng nguy cơ cao. Đẩy mạnh 

giám sát dựa vào sự kiện các kênh báo chí, các nguồn tin chính thức và không 

chính thức để kịp thời xác minh, điều tra phát hiện ổ dịch, khoanh vùng xử lý triệt 

để không để bùng phát dịch trong cộng đồng.  

- 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. 

c) Công tác điều trị:  

 - Triển khai thu dung, cách ly, điều trị, quản lý trường hợp 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 tuyến tỉnh, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong. 

- Bố trí khu vực riêng để điều trị bệnh nhân nCoV. 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 kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm 

chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định; làm thông thoáng buồng 

bệnh để làm giảm nồng độ vi rút; các vật dụng cá nhân bệnh nhân cần phải khử 

trùng và xử lý theo quy định.  
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- Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cho 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; triển khai các đội cấp cứu lưu động để kịp thời hỗ trợ và điều trị tại chổ 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:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền 

hình tỉnh thực hiện tọa đàm truyền hình để thông tin chính xác tình hình dịch 

bệnh, tạo sự quan tâm nhưng trên cơ sở hiểu biết, không hoang mang, bình tỉnh 

thực hiện các biện pháp phòng bệnh.  

- Phối hợp với ban ngành, đoàn thể, ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập 

huấn hoặc nói chuyện chuyên đề về cách phát hiện và phòng bệnh nCoV trong 

trường học và ngoài cộng đồng.  

- Hướng dẫn nhân dân, cán bộ viên chức thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh 

môi trường. Khi có biểu hiện bệnh, thì chủ động cách ly, không đến nơi tụ tập 

đông người để phòng bệnh cho người khác và đến ngay cơ sở y tế để được theo 

dõi, điều trị kịp thời. 

- 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.  

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

khẩu, cơ sở điều trị và cộng đồng.  

- Duy trì đường dây nóng của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, các 

Bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm Y tế huyện, thị, thành tại địa bàn xảy ra dịch. 

- Thực hiện 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, ngăn chặng kịp thời 

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

hoang mang trong cộng đồng.  

e) Công tác hậu cần: 

- Căn cứ vào dự báo tình hình dịch Sở Y tế tiếp tục bổ sung kinh phí, vật 

tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời cho các đơn vị triển khai các biện pháp phòng, 

chống dịch đề phòng dịch bùng phát trên diện rộng; 

- Sở Y tế 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;  

- Tập trung huy động các nguồn lực đảm bảo đủ cho công tác phòng, chống 

dịch. Các đơn vị thường xuyên kiểm tra, bổ sung kịp thời thuốc điều trị, hoá chất, 

vật tư và kinh phí đủ cho các hoạt động phòng chống dịch. 

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

 a) Công tác chỉ đạo, kiểm tra: 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp tổ chức họp thường xuyên để 

thống nhất chỉ đạo triển khai các hoạt động tại địa phương. 

- Đánh giá tình hình dịch và thực hiện việc công bố dịch theo quy định của 

Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm. 

- Ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai các hoạt động chống dịch tại các 

đơn vị y tế trong tỉnh. 

- Tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát, hướng dẫn và đánh giá việc triển 

khai công tác phòng chống dịch của các tuyến.  

b) Công tác giám sát, dự phòng: 

- 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. Áp dụng việc báo cáo 

hàng ngày và chia sẻ thông tin kịp thời. 

- Duy trì việc giám sát tại các cửa khẩu và khu vực biên giới để giảm nguy 

cơ mắc bệnh nhập cảnh và xuất cảnh. Tiếp tục thực hiện việc khai báo y tế đối 

với hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu phù hợp với tình hình dịch và thông lệ 

quốc tế.  

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

hợp và hiệu quả. 

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

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

- Tăng cường giám sát lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm để xác định sự lưu 

hành, biến đổi, mức độ lây lan nCoV.  

- 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. 

 b) Công tác điều trị: 

- Thực hiện việc phân tuyến điều trị: 03 bệnh viện điều trị chính là BVĐK 

trung tâm An Giang, BVĐK khu vực tỉnh và Bệnh viện Sản – Nhi; triển khai 

bệnh viện vệ tinh để điều trị bệnh nhân theo quy định nhằm giảm tải các bệnh 

viện tuyến tỉnh.  

- Các bệnh viện chủ động triển khai kế hoạch mở rộng việc thu dung, điều 

trị bệnh nhân; sẵn sàng thiết lập các bệnh viện dã chiến khi cần thiết.  

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

vị điều trị bệnh nhân. Hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, điều động nhân lực tập trung 

cho địa phương có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.   

- Các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm ngặt việc tổ chức cách ly 

đối với bệnh nhân, 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, hạn 

chế tối đa 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 việc lây nhiễm 

sang cho 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 tuyến dưới 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, chăm sóc để kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp 

với đặc điểm dịch tình hình dịch bệnh.  

 d) Công tác truyền thông: 

- Hàng ngày cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp 

phòng chống trên các phương tiện thông tin đại chúng.  

- 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. 
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- Hoạt động đường dây nóng của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, các 

Bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm Y tế huyện, thị, thành tại địa bàn xảy ra dịch. 

- Tổ chức gặp mặt báo chí để cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và 

các biện pháp phòng chống dịch bệnh.  

- Khuyến cáo hạn chế tập trung nơi đông người, hạn chế tiếp xúc với người 

mắc bệnh nCoV, hướng dẫn 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 thân nhiệt 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 tin đồn về tình hình dịch bệnh, ngăn chặng 

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

mang trong cộng đồng.  

e) Công tác hậu cần:   

- Căn cứ vào dự báo tình hình dịch Sở Y tế đề xuất với UBND tỉnh tiếp tục 

bổ sung kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch.  

- Tiếp tục 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 nCoV.  

III. HẬU CẦN, KINH PHÍ  

1. Dự trù thuốc, hóa chất, trang thiết bị, dụng cụ, trang phục phòng chống 

dịch cho các đơn vị y tế theo hướng dẫn tại Công văn số 104/KCB-NV ngày 01 

tháng 02 năm 2020 của Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế và nhu cầu của 

các đơn vị (Phụ lục đính kèm). 

2. Tổng kinh phí: 29.289.927.500 đồng (Hai mươi chín tỷ, hai trăm tám 

mươi chín triệu, chín trăm hai mươi bảy ngàn, năm trăm đồng). 

3. Nguồn kinh phí thực hiện: 

- Sử dụng kinh phí dự phòng, chống dịch đã được phẩn bổ cho ngành y tế 

năm 2020 với số tiền: 5.000.000.000 đồng. 

- Bổ sung nguồn kinh phí dự phòng tỉnh: 24.289.927.500 đồng. 

4. Hình thức mua sắm: 

 Thực hiện theo điểm a, khoản 1, điều 22 của Luật Đấu thầu số 

43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc Hội là chỉ định thầu (Gói 

thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự 

cố bất khả kháng; gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước; gói thầu 

cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài 

sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng 
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đến công trình liền kề; gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển 

khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách). 

5. Chế độ phụ cấp: 

- Phụ cấp thường trực, phụ cấp chống dịch: thực hiện theo điều 2, điều 3 

của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, 

viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống 

dịch.  

- Phụ cấp công tác phí: Thực hiện theo Thông tư số  40/2017/TT-BTC ngày 

28 tháng 04 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, 

chế độ chi hội nghị. 

 Trong khi kinh phí chưa được phê duyệt, đề nghị các đơn vị chủ động sử 

dụng kinh phí của đơn vị để trang bị các phương tiên phòng hộ, truyền thông và 

các hoạt động khác theo chức năng nhiệm vụ.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Sở Y tế:  

 - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội 

dung theo kế hoạch. 

 - Chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; các Bệnh viện đa khoa, 

chuyên khoa tuyến tỉnh; Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố chủ động 

ứng phó, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân khi có yêu cầu, tiếp tục hoàn thiện 

phương án để sẵn sàng ứng phó khi cần thiết. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc khử 

trùng, tẩy độc tại các cửa khẩu (đường bộ, đường thủy). 

 - Báo cáo hàng ngày cho Ban Chỉ đạo về tình hình dịch, đề xuất giải pháp 

để xử lý kịp thời các tình huống. 

 - Có kịch bản ứng phó với từng tình huống dịch; bảo đảm cơ số thuốc, 

trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch. Sẵn sàng ứng phó với các tình huống 

dịch; có hướng dẫn quy trình, phác đồ điều trị, hạn chế thấp nhất tử vong. 

 - Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị y tế địa 

phương tổ chức cách ly và quản lý những người lao động, làm việc khi phát hiện 

trường hợp mắc, nghi ngờ mắc bệnh. 

 - Dự trù kinh phí phòng, chống dịch bệnh nCov đảm bảo đủ các cơ số 

thuốc, hóa chất phun xịt, vật tư y tế và các thiết bị cấp thiết theo quy định. Trước 

mắt, Sở Y tế sử dụng nguồn kinh phí dự phòng được phân bổ năm 2020; đồng 

thời gửi Sở Tài chính thẩm định phần kinh phí cần bổ sung, trình UBND tỉnh 

xem xét, phê duyệt. Giao Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị mua sắm các thiết 

bị, vật tư y tế khẩn cấp đảm bảo theo quy định hiện hành. 
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 - Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đội phản ứng nhanh, trong đó 

Đội trưởng là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách Khoa giáo - Văn xã 

và thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, đơn vị: Y tế, Công an, Bộ đội Biên 

phòng, Ngoại vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch để giải quyết kịp 

thời các vấn đề cấp bách phòng, chống dịch. 

  2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

 - Chỉ đạo tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc, giảm quy mô các lễ hội đã tổ 

chức, hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người; khuyến nghị các du 

khách, các cơ sở mua bán, nhân dân tại các khu điểm du lịch của tỉnh, nhất là các 

du khách nước ngoài đến đến từ vúng dịch và cơ sở lưu trú. 

 - Quản lý và theo dõi chặt chẽ lịch trình, tình hình sức khỏe và khuyến nghị 

hạn chế di chuyển du khách Trung Quốc hiện đang ở trong tỉnh (nếu có). 

 - Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các cơ sở y tế địa phương tổ chức cách 

ly, quản lý du khách khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh. 

 3. Công an tỉnh: 

  - Bảo đảm an ninh cho việc cách ly y tế bắt buộc các trường hợp mắc bệnh, 

nghi ngờ mắc bệnh; chia sẻ các thông tin về hành khách nhập cảnh với ngành y 

tế. 

 - Tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin không đúng 

về tình hình dịch, gây hoang mang trong cộng đồng. 

 - Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát số lượng khách 

nước ngoài đến và đi từ vùng dịch còn lưu trú tại địa phương. 

 4. Bộ đội Biên phòng tỉnh: 

 - Phối hợp với ngành y tế thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt 

chẽ dịch tại cửa khẩu, đặc biệt tại các đường mòn, lối mở, cung cấp thông tin 

hang ngày về hành khách nhập cảnh với ngành Y tế - Cơ quan thường trực. 

 - Phối hợp với ngành Y tế chuẩn bị sẵn sàng triển khai bệnh viện dã chiến 

trong trường hợp dịch lan rộng. 

 - Báo cáo hằng ngày tình hình qua lại biên giới cho Ban Chỉ đạo. 

  5. Sở Giao thông Vận tải: 

 Triển khai thực hiện tốt các khuyến cáo phòng, chống dịch cho các hành 

khách trên các phương tiện vận tải; xem xét thực hiện việc phòng bệnh trên các 

phương tiện vận tải hành khách. 

 6. Sở Ngoại vụ: 

 Phối hợp với Sở Y tế để cung cấp thông tin và khuyến cáo các công dân 

trong tỉnh không nên đến các khu vực đang có dịch khi không cần thiết; tạm dừng 
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việc cấp phép du lịch nước ngoài cho các cá nhân, tổ chức khi chưa thật sự cần 

thiết; quản lý chặt chẽ các đoàn ra, đoàn vào có yếu tố người nước ngoài trên địa 

bàn tỉnh.   

 7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

 Chủ trì phối hợp với ngành Y tế, Ban Quản lý các khu kinh tế tỉnh, UBND 

huyện Châu Thành và các đơn vị liên quan có kế hoạch giám sát chặt chẽ các lao 

động Trung Quốc đang được cách ly tại khu công nghiệp Bình Hòa; đồng thời 

thực hiện nghiêm Công điện số 01/CĐ-LĐTBXH ngày 02/02/2020 của Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội. 

 8. Sở Thông tin và Truyền thông: 

 - Phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

tuyên truyền, phổ biến về công tác phòng, chống dịch. 

 - Chỉ đạo các cơ quan truyền thông đăng tải các bản tin về tình hình dịch 

chính xác, kịp thời và các biện pháp để người dân chủ động phòng, chống dịch, 

không hoang mang lo lắng, phối hợp với ngành y tế phòng, chống dịch hiệu quả. 

 9. Sở Giáo dục và Đào tạo: 

  - Phổ biến thông tin về tình hình dịch, các biện pháp phòng, chống dịch tới 

học sinh, sinh viên trên toàn tỉnh; có trách nhiệm tham gia các hoạt động phòng, 

chống dịch khi có yêu cầu của ngành y tế. 

 - Phối hợp với các đơn vị y tế tuyến tỉnh, huyện tăng cường giám sát chặt 

chẽ tình hình dịch bệnh tại trường mầm non, phổ thông, cơ sở giáo dục đào tạo, 

nhóm trẻ gia đình, kịp thời phát hiện sớm ca bệnh thông tin đến cơ sở y tế để xử 

lý kịp thời; yêu cầu các cơ sở giáo dục trang bị đủ các phương tiện rửa tay, xà 

phòng, nước sạch; tổ chức thực hiện vệ sinh lớp học, làm sạch bề mặt và đồ chơi 

hằng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. 

 - Phối hợp với Sở Y tế tổ chức phun xịt khử trùng tại các điểm trường 

trọng điểm, tuyên truyền hướng dẫn học sinh, sinh viên các rữa tay, sát khuẩn bề 

mặt và tay nắm cửa ra vào lớp học. 

 10. Sở Tài chính:  

 Bảo đảm đủ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch; thẩm định kinh 

phí cần bổ sung, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phế duyệt; hướng dẫn các đơn vị 

mua sắm thiết bị, vật tư y tế khẩn cấp đảm bảo theo quy định hiện hành. 

 11. Sở Công thương: 

 Phối hợp với Sở Y tế kiểm tra các cửa hàng, hiệu thuốc, siêu thị bán các 

mặt hàng khẩu trang, nước súc miệng, dung dịch rửa tay ghim hàng và nâng giá 

bất thường để trục lợi, đề nghị xử phạt và rút giấy phép hoạt động kinh doanh. 
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 12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

  - Căn cứ thành phần Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, khẩn trương thành lập BCĐ 

phòng chống dịch nCoV cấp mình và chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập 

BCĐ, trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân làm Trưởng ban BCĐ. 

 - Khẩn trương xây dựng và triển khai ngay kế hoạch phòng chống nCoV. 

 - Quyết liệt sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng chống dịch, hạn 

chế thấp nhất tử vong; bảo đảm cung cấp đủ phương tiện, vật tư, thuốc, trang 

thiết bị, kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch; chịu trách nhiệm trước 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. 

  13. Ban Quản lý khu kinh tế: 

 Phối hợp với ngành Y tế tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh 

cho người lao động, cách ly tạm thời và theo dõi tình hình sức khỏe người Trung 

Quốc đang làm việc tại các Khu công nghiệp. 

 14. Các Sở, ban ngành, đoàn thể: 

 Theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền công tác phòng chống dịch 

cho công viên chức, người lao động tại đơn vị và các đơn vị trực thuộc; hướng 

dẫn việc vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường tránh lây lan bệnh. 

 15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: 

 Chỉ đạo các tổ chức thành viên tích cực, chủ động phối hợp với ngành Y tế 

và chính quyền các cấp thực hiện tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác phòng, chống dịch bệnh này. 

 Các đơn vị khác chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, dự toán kinh phí 

cho công tác phòng chống dịch bệnh của đơn vị trong nguồn ngân sách được giao 

hàng năm. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo 

cáo UBND tỉnh giải quyết./. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Phước 
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