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KẾ HOẠCH
Phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Tây Hòa năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 05/4/2022 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Phú Yên về Phòng, chống dịch COVID-19 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Phú
Yên; UBND huyện Tây Hòa xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19
năm 2022 trên địa bàn huyện với những nội dung sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
Bảo đảm vừa kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 vừa khôi phục, phát triển
kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống nhân dân, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng
của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất các ca tử vong do COVID-19 trên địa
bàn huyện Tây Hòa.
2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Mục tiêu 1: Bảo đảm đạt tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID -19 và chủ
động cung ứng vắc xin
- Phấn đấu hoàn thành việc tiêm mũi 02 cho người dân từ 12 tuổi đến dưới 18
tuổi đúng thời gian quy định, tiêm mũi 03 cho người từ 18 tuổi trở lên đến lịch
tiêm chủng, trừ các đối tượng chống chỉ định tiêm.
- Triển khai có hiệu quả việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 05
đến 11 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế khi có vắc xin.
2.2. Mục tiêu 2: Kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19
- Có kịch bản/phương án phòng, chống dịch COVID-19 từ cấp huyện đến xã,
thị trấn.
- Tất cả người dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp; tất cả
các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm và cập
nhật, báo cáo kết quả đánh giá.
- Có phương án giám sát, phát hiện các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 linh
hoạt, phù hợp với tình hình dịch trong từng giai đoạn trên địa bàn huyện.
- Giảm tỷ lệ tử vong do COVID-19 xuống mức thấp nhất.
- Củng cố hệ thống ghi nhận ca bệnh tại cộng đồng để quản lý chặt chẽ và hiệu
quả, tránh chủ quan bỏ sót. Cấp chữ ký số cho Trạm y tế để ký các thủ tục điện tử
liên quan cung cấp trực tuyến cho người dân, giảm áp lực tại các Trạm y tế.
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2.3. Mục tiêu 3: Nâng cao năng lực hệ thống y tế, đặc biệt là y tế dự phòng và y
tế cơ sở; tăng cường chất lượng cấp cứu và hồi sức tích cực tại Trung tâm y tế huyện.
- Trung tâm y tế huyện, 100% Trạm y tế xã và Y tế tại các cơ sở giam giữ
trên địa bàn huyện được tăng cường năng lực để thực hiện các nhiệm vụ chuyên
môn trong phòng, chống dịch.
- Bảo đảm số giường hồi sức tích cực tại Trung tâm Y tế huyện theo hướng
dẫn của Bộ Y tế và có kế hoạch huy động, phân công các cơ sở y tế trên địa bàn
(bao gồm cả cơ sở ngoài công lập) tham gia phòng, chống dịch COVID-19 (kể cả
điều trị).
- 100% người mắc COVID-19 diễn biến nặng, nguy kịch được chuyển lên
tuyến trên kịp thời điều trị, chăm sóc sức khỏe theo quy định.
- Tổ chức triển khai hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ xa theo quy định để
tăng tỷ lệ tiếp cận với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của người mắc COVID-19 và
người không thể tiếp cận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do dịch bệnh COVID-19.
2.4. Mục tiêu 4: Bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương bởi dịch COVID-19
Tất cả các đối tượng dễ bị tổn thương như người cao tuổi, người có bệnh nền,
người khuyết tật, phụ nữ mang thai, người không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi,
đồng bào dân tộc thiểu số,… đều được bảo đảm tiếp cận các dịch vụ y tế.
2.5. Mục tiêu 5: Bảo đảm thông tin, truyền thông phục vụ công tác phòng,
chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
- Chủ động trong định hướng dư luận; bảo đảm người dân được thông tin đầy
đủ, chính xác, kịp thời về các biện pháp phòng, chống dịch để người dân hiểu,
đồng thuận, tạo niềm tin xã hội trong tổ chức triển khai thực hiện.
- Tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn huyện đều sử
dụng mã QR để quản lý thông tin người ra vào và hướng dẫn người dân thực hiện
việc khai báo thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng để thực hiện phòng,
chống dịch. Trường hợp người dân không có điện thoại thông minh thì sử dụng mã
QR- code trên căn cước công dân để được quét mã QR tại các điểm đến (lập quét
mã QR - code nơi đến trên PC - COVID).
- 100% các cơ sở tiêm chủng, xét nghiệm, điều trị cập nhật đầy đủ, kịp thời
thông tin tiêm chủng, xét nghiệm, kết quả điều trị của các cá nhân.
- Truyền thông mạnh mẽ để chống tâm lý chủ quan, phòng tránh lây nhiễm
diện rộng.
2.6. Bảo đảm vừa phòng, chống dịch vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội
và ổn định đời sống của nhân dân
- 100% người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định
của cơ quan có thẩm quyền.
- 100% các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chủ động thực hiện kế hoạch
phòng, chống dịch phù hợp.
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- 100% các cơ sở giáo dục đào tạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
an toàn; tổ chức học trực tiếp hoặc trực tuyến kết hợp với trực tiếp phù hợp theo
hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền
- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, huy động cả hệ thống chính trị,
phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động toàn dân tham gia
công tác phòng, chống dịch.
- Nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa
phương; đảm bảo tính chủ động, linh hoạt, tự chịu trách nhiệm; thực hiện quan
điểm thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy vai trò nòng cốt của các lực
lượng y tế, các lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch.
- Thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”, đặc biệt là chỉ huy, điều phối,
phối hợp tại chỗ để đáp ứng có hiệu quả các tình huống dịch bệnh theo kịch bản đã
được phê duyệt; bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa các lực lượng tại chỗ và lực
lượng tăng cường khi cần thiết; thực hiện quy chế phối hợp liên ngành và điều phối
nguồn lực trong tình huống dịch bệnh khẩn cấp.
2. Nhiệm vụ, giải pháp về y tế
2.1. Bảo đảm tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19
- Triển khai việc tiêm vắc xin bảo đảm tiến độ nhanh nhất có thể; tăng cường
vận động người dân tiêm vắc xin, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người (bao
gồm cả người bệnh đến khám tại cơ sở y tế) để tránh bỏ sót; khẩn trương hoàn
thành việc tiêm mũi 02 cho người dân từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đúng thời gian
quy định và tiêm mũi 03 cho người từ 18 tuổi trở lên đến lịch tiêm chủng (trừ các
đối tượng chống chỉ định tiêm); tổ chức triển khai tiêm an toàn, khoa học, hiệu quả
cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi ngay khi có vắc xin.
- Triển khai ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cập nhật thông tin
về người dân đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19, giám sát tỷ lệ bao phủ vắc
xin phòng COVID-19. Thực hiện việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với
cơ sở dữ liệu tiêm chủng để tính toán chính xác tỷ lệ bao phủ tiêm chủng.
2.2. Tăng cường năng lực giám sát, phòng chống dịch bệnh
- Thực hiện nâng cao năng lực giám sát dịch tễ; triển khai đồng bộ giám sát
trọng điểm và giám sát thường xuyên; tăng cường năng lực, ứng dụng khoa học
công nghệ trong giám sát, phân tích, dự báo tình hình dịch bệnh tại địa phương.
- Thực hiện linh hoạt nguyên tắc “ngăn chặn - phát hiện - cách ly - khoanh
vùng - dập dịch” theo quy mô và phạm vi hẹp nhất có thể, phù hợp với diễn biến
dịch bệnh; áp dụng linh hoạt công thức chống dịch “5K + vắc xin, thuốc + điều trị
+ công nghệ + ý thức người dân + các biện pháp khác”; các cơ quan, đơn vị, tổ
chức, doanh nghiệp phải thực hiện giám sát thường xuyên, định kỳ và cập nhật,
báo cáo kết quả đánh giá nguy cơ lây nhiễm.
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- Thực hiện đúng và hiệu quả công tác xét nghiệm phát hiện các trường hợp
nhiễm theo qui định của Bộ Y tế.
- Sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu dịch tễ học của Bộ Y tế để phục vụ cho
công tác dự báo và giám sát gồm: (i) tình hình dịch; (ii) giám sát vi rút; (iii) hoạt
động điều trị; (iv) tiêm chủng; (v) khả năng và hiệu quả đáp ứng phòng, chống
dịch, hiệu quả điều trị của địa phương.
2.3. Nâng cao năng lực của y tế cơ sở, y tế dự phòng
- Triển khai các giải pháp nâng cao năng lực cho hệ thống y tế cơ sở; tiếp tục
đẩy mạnh, tăng cường năng lực về chất lượng; tiếp tục đầu tư cho công tác dự
phòng và các trạm y tế xã.
- Huy động sự tham gia của hệ thống y tế tư nhân để chia sẻ với hệ thống y tế
nhà nước về công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi tình huống khẩn cấp.
2.4. Tăng cường năng lực khám bệnh, chữa bệnh
- Duy trì cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 phù hợp với tình hình dịch bệnh
trên địa bàn huyện, huy động sự tham gia của các cơ sở công lập và ngoài công
lập, bảo đảm đủ trang thiết bị, vật tư tiêu hao, phương tiện phòng hộ cá nhân, thuốc
điều trị cho các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19.
- Triển khai nâng cao năng lực chuyên môn, củng cố toàn diện năng lực điều
trị của hệ thống khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt là hồi sức tích cực; bảo đảm đủ số
giường hồi sức tích cực tại Trung tâm Y tế; tăng cường chỉ đạo, hỗ trợ chuyên môn
kỹ thuật, điều động, luân chuyển nhân lực phù hợp, kịp thời hỗ trợ cho các địa
phương trong trường hợp dịch bệnh vượt quá khả năng điều trị của địa phương.
- Tiếp tục tập huấn tổ chức điều trị COVID-19 tại nhà ngay từ đầu năm (chỉ ca
bệnh có nguy cơ diễn biến nặng mới chuyển đến cơ sở y tế) bằng thuốc kháng vi
rút và thiết lập hệ thống theo dõi sức khỏe thông qua y tế cơ sở (hỗ trợ qua điện
thoại hoặc internet); duy trì các Trạm y tế lưu động để bảo đảm người dân được
tiếp cận với dịch vụ y tế từ sớm, từ xa và từ cơ sở. Triển khai các hoạt động về
quản lý, chăm sóc, điều trị và hỗ trợ người nhiễm ngay tại cộng đồng.
- Bảo đảm các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vừa thực hiện công tác kiểm soát,
phòng, chống dịch vừa thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh thường xuyên
cho người dân; tăng cường khám bệnh, chữa bệnh từ xa phù hợp với thực tiễn. Cập
nhật các phác đồ điều trị COVID-19 bằng y học hiện đại, kết hợp y học hiện đại
với y học cổ truyền bảo đảm khoa học, hiệu quả.
- Tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thường xuyên cập nhật đầy đủ, kịp
thời thông tin cung ứng, dự trữ, vật tư tiêu hao, thuốc, oxy y tế, máy móc thiết bị,
giường bệnh, nhân lực phục vụ điều trị người nhiễm SARS-CoV-2 và các dữ liệu
về khám bệnh, chữa bệnh đối với COVID-19.
2.5. Bảo đảm nguồn nhân lực và chế độ cho người làm công tác phòng, chống
dịch COVID-19
- Thực hiện huy động nguồn nhân lực từ các địa phương, đơn vị lân cận khi
dịch bùng phát; huy động lực lượng y tế ngoài công lập tham gia công tác phòng,
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chống dịch. Thực hiện chính sách phân bổ nhân lực hợp lý cho y tế dự phòng và tại
các trạm y tế cơ sở, thực hiện trách nhiệm xã hội và chế độ luân phiên có thời hạn.
- Bảo đảm cơ cấu hợp lý đội ngũ nhân lực là bác sĩ và điều dưỡng có đủ năng
lực về hồi sức cấp cứu.
- Nâng cao năng lực nhân lực ngành y tế, lực lượng tại địa phương, lực lượng
huy động tham gia phòng, chống dịch, đặc biệt là cán bộ vùng sâu, vùng xa, vùng
khó khăn,...
3. Nhiệm vụ, giải pháp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
- Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các vụ việc phức tạp, gây rối an ninh, trật tự
và phòng, chống tội phạm; bảo đảm an ninh trật tự các khu vực có mật độ dân cư
đông, tại các cơ sở thu dung, diều trị người mắc COVID-19.
- Tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi
phạm trong phòng, chống dịch và phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Chủ động
kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh để
lừa đảo, phát tán tin giả, xuyên tạc, kích động trong nhân dân về công tác phòng
chống dịch.
- Xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội, giải quyết những vấn đề nổi lên về an ninh trật tự.
4. Nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm an sinh xã hội
- Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã
hội phù hợp với tình hình dịch bệnh.
- Tăng cường triển khai, ứng dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân
cư để nắm sát các đối tượng cần trợ giúp về an sinh xã hội; huy động phát huy tốt
vai trò của hệ thống chính trị cơ sở tham gia xác định đối tượng và rà soát để bảo
đảm hỗ trợ đúng đối tượng, tránh bỏ sót, tránh thất thoát
5. Nhiệm vụ, giải pháp về tài chính, hậu cần
- Bảo đảm đủ thuốc, sinh phẩm, hóa chất, vật tư, trang thiết bị… theo phương
châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng cho các kịch bản phòng, chống dịch. Đối với một số
loại thuốc và vật tư thiết yếu phải có cơ số dự phòng đủ cho tình huống xấu nhất.
Chủ động có kế hoạch sử dụng trang thiết bị sau khi kết thúc dịch.
- Bảo đảm nguồn tài chính chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19
trên cơ sở huy động tổng thể nguồn lực nhà nước (ngân sách trung ương, ngân sách
địa phương, nguồn tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác); đảm bảo bố trí
ngân sách cho y tế dự phòng theo quy định, hướng dẫn của Trung ương.
- Tiếp tục huy động, vận động sự tham gia đóng góp của các doanh nghiệp, tổ
chức, cá nhân; sự tự nguyện chi trả của người mắc COVID-19 khi khám, điều trị
theo yêu cầu.
- Rút gọn, đơn giản hoá hồ sơ chứng từ thanh toán; bãi bỏ các rào cản, chồng
chéo, vướng mắc, bất cập hiện hành về chính sách thanh toán chi phí y tế cho hoạt
động khám bệnh, chữa bệnh trong bối cảnh dịch COVID-19 theo qui định.
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- Thực hiện các chính sách hỗ trợ tài chính bảo đảm an sinh xã hội theo
Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (ban hành kèm theo Nghị
quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ).
- Kinh phí thực hiện Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 được bố trí
từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn tài chính hợp pháp khác (gồm cả nguồn
kinh phí trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội ban hành kèm
theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ), Quỹ
Bảo hiểm y tế, nguồn cá nhân tự chi trả và kinh phí huy động từ các tổ chức, cá
nhân, doanh nghiệp.
- Việc sử dụng kinh phí phòng, chống dịch bảo đảm hiệu quả, chống tiêu cực,
lãng phí. Các cơ quan chức năng thực hiện giám sát chặt chẽ, công khai, minh bạch
kinh phí phòng, chống dịch.
6. Bảo đảm vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội và ổn
định đời sống sinh hoạt của người dân.
- Tiếp tục triển khai Kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu
quả dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021
của Chính phủ, bảo đảm thực hiện nhất quán theo quy định, hướng dẫn thống nhất
của các bộ, ngành, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương
trong kiểm soát tình hình dịch bệnh, tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh,
phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của Nhân dân dần trở lại tình
trạng bình thường mới; không để tình trạng cục bộ, cát cứ trong ban hành và thực
hiện các giải pháp trên mức cần thiết gây ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất kinh
doanh, đời sống xã hội.
- Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cụm công nghiệp ,
cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở lưu trú… xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả kế
hoạch phòng, chống dịch gắn với phương án hoạt động, sản xuất, kinh doanh phù
hợp với các cấp độ dịch tại địa phương và cập nhật, báo cáo kết quả đánh giá.
- Tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm công tác phòng, chống dịch tại
các cơ sở giáo dục đào tạo khi học sinh học trực tiếp; căn cứ vào tình hình dịch
bệnh để tổ chức hình thức dạy học cho phù hợp, không để học sinh học trực tuyến
kéo dài; liên tục cập nhật kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất về việc mở cửa lại cơ sở
giáo dục, đào tạo an toàn, kịp thời; thường xuyên kiểm tra, đánh giá để hiểu rõ các
tác động tiêu cực của việc học trực tuyến, đặc biệt là đối với trẻ em để có giải pháp
kịp thời.
- Triển khai công tác phòng, chống dịch trong giao thông vận tải và lưu
thông, vận chuyển hàng hóa bảo đảm không bị gián đoạn ở tất cả cấp độ dịch.
- Người dân, người lao động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo
quy định của cơ quan có thẩm quyền.
7. Nhiệm vụ, giải pháp về vận động nhân dân và huy động xã hội
- Triển khai hiệu quả công tác dân vận, phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam huyện, xã, thị trấn và các tổ chức thành viên, góp phần tạo sự
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đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu hoàn thành
các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra.
- Vận động, động viên các tầng lớp nhân dân chủ động, tự giác tuân thủ và
tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19. Đa dạng hóa các
phương thức vận động, huy động xã hội trong và ngoài nước để tiếp tục hỗ trợ an
sinh xã hội cho người dân gặp khó khăn.
- Khuyến khích việc hình thành các nhóm thiện nguyện, các cá nhân tham gia
hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo đúng các quy định của
pháp luật hiện hành.
8. Nhiệm vụ, giải pháp về tuyên truyền truyền thông, công nghệ thông tin
- Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ chính xác, kịp thời về tình hình
dịch COVID-19 và công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các giải pháp phòng,
chống, ứng phó với dịch bệnh của các cấp, các ngành trên địa bàn huyện.
- Đa dạng hóa các loại hình và phương tiện, phương thức truyền thông; thường
xuyên, chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về dịch COVID-19 kịp thời,
khoa học, chính xác; luôn áp dụng các nguyên tắc truyền thông nguy cơ, bao gồm cả
chủ đề tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
- Truyền thông về phòng, chống dịch COVID-19 hướng tới nâng cao nhận
thức và thay đổi hành vi của nhân dân; tạo niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân;
chống việc phân biệt đối xử, giữ bí mật riêng tư của người nhiễm COVID-19.
- Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; ngăn chặn các thông
tin xấu độc, tin giả, tin không được kiểm chứng liên quan đến phòng, chống dịch
COVID-19 trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác.
- Triển khai thống nhất và có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin
trong quản lý, báo cáo và chia sẻ thông tin về vắc xin, xét nghiệm, điều trị, hậu
cần, an sinh xã hội… phục vụ phòng, chống dịch; ứng dụng công nghệ thông tin
phải thuận lợi cho người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan quản lý
nhà nước các cấp trong phòng, chống dịch.
9. Triển khai các kịch bản phòng, chống dịch COVID-19
- Cập nhật, tổ chức triển khai thực hiện các kịch bản phòng, chống dịch bảo
đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19.
- Kịp thời xây dựng phương án, kế hoạch, giải pháp phù hợp để phòng, chống
dịch trong tình huống dịch bùng phát mạnh, trên diện rộng, vượt quá năng lực của
hệ thống y tế và tình huống có biến chủng mới nguy hiểm hơn.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung tâm Y tế huyện
- Tham mưu UBND huyện chỉ đạo triển khai các nội dung giải pháp về y tế
(khoản 2, phần II); chủ động triển khai các giải pháp thuộc chức năng ngành y tế
và cơ quan thường trực Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19.
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- Căn cứ vào kết quả đánh giá công tác phòng, chống dịch trong hai năm qua
tham mưu UBND huyện xây dựng kịch bản và phương án bảo đảm công tác y tế
phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 theo từng cấp độ dịch trên địa bàn, bao
gồm phương án xử lý thi hài người tử vong do COVID-19.
- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế
dự phòng, y tế cơ sở; triển khai an toàn, khoa học, hiệu quả chiến dịch tiêm chủng
vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện.
- Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện và các đơn
vị liên quan chuẩn bị sẵn sàng lực lượng cơ động để kịp thời tăng cường cho các địa
phương trong trường hợp dịch bệnh vượt quá khả năng kiểm soát của địa phương.
- Có kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nhằm nâng cao kiến
thức về phòng, chống dịch cho các cơ quan, đơn vị liên quan khi có nhu cầu để đảm
bảo nguồn nhân lực thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19.
- Tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết
việc thực hiện Kế hoạch; phối hợp với phòng Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên
quan tham mưu UBND huyện khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành
tích xuất sắc; đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp
luật trong phòng, chống dịch COVID-19.
2. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Huy động các lực lượng quân đội, dân quân
tự vệ phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các địa phương trong công tác phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 (trên các địa bàn xung yếu) và trong tình trạng khẩn
cấp về dịch.
3. Công an huyện
- Tham mưu UBND huyện chỉ đạo triển khai các nội dung giải pháp về an
ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội (khoản 3, phần II) và chủ động triển khai
các giải pháp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện; theo
dõi, kiểm tra các đối tượng xuất cảnh, nhập cảnh, nhất là tại cơ sở và tại các khu
vực cách ly y tế; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt
là chống lại lực lượng chức năng tham gia phòng, chống dịch COVID-19; xử lý
nghiêm các đối tượng lợi dụng chính sách phòng, chống dịch.
- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế huyện, các địa phương trong
tổ chức thực hiện và bố trí lực lượng tham gia phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh
xã hội.
4. Phòng Văn hóa Thông tin và Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh
huyện: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện các nội dung sau:
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai các nội dung giải pháp
về truyền thông, công nghệ thông tin (khoản 8, phần II).
- Tham mưu triển khai các hoạt động thông tin, truyền thông; ứng dụng công
nghệ thông tin trong phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp các cơ quan, đơn vị
liên quan tăng cường tuyên truyền tạo đồng thuận, niềm tin xã hội; thúc đẩy tính tự
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giác, tích cực của người dân trong phòng, chống dịch; hướng dẫn các biện pháp
thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 nâng cao nhận
thức của người dân trong tình hình mới.
- Cập nhật kết quả đánh giá an toàn COVID-19 trong hoạt động văn hóa, thể
thao lên bản đồ an toàn COVID-19.
- Chủ động lập và thực hiện kế hoạch tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao,
trên địa bàn huyện và tham gia các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch đảm bảo công
tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.
- Tăng cường công tác truyền thông nhằm tạo sự hưởng ứng, tham gia của xã
hội trong phòng, chống dịch COVID-19. Phản ánh kết quả phòng, chống dịch,
phục hồi kinh tế - xã hội, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc
trong phòng, chống dịch. Kịp thời cổ vũ, biểu dương các tấm gương tập thể, cá
nhân điển hình, các mô hình chống dịch, thực hiện mục tiêu kép có hiệu quả.
5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn
tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị
ảnh hưởng do dịch COVID-19.
- Tham mưu UBND huyện đề xuất cấp thẩm quyền các giải pháp bảo đảm an
sinh xã hội, hỗ trợ trẻ em và nhóm dễ bị tổn thương, người lao động, người sử
dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng
- Chủ động sẵn sàng các phương án, kế hoạch đảm bảo lương thực, thực
phẩm, nguồn hàng, nhất là hàng hóa thiết yếu trong mọi tình huống của dịch bệnh
Covid-19 phương án, kế hoạch bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời lương thực,
thực phẩm, hàng hóa thiết yếu khác trong thời gian có dịch COVID-19.
- Rà soát, hướng dẫn các tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thuộc
thẩm quyền quản lý bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong hoạt động sản xuất,
kinh doanh; cập nhật kết quả đánh giá an toàn COVID-19 tại các tổ chức, cơ sở sản
xuất kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền quản lý lên bản đồ an toàn COVID-19
- Rà soát, hướng dẫn các chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu thi công các dự án,
công trình xây dựng, giao thông phải bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19.
- Thực hiện tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo vận tải hàng hóa lưu thông luôn
luôn thông suốt trong mọi cấp độ dịch COVID -19, tổ chức vận tải hành khách công
cộng phù hợp với tình hình diễn biến dịch COVID-19 theo hướng dẫn của ngành
cấp trên; cập nhật kết quả đánh giá an toàn COVID-19 trong hoạt động giao thông
vận tải lên bản đồ an toàn COVID-19.
7. Phòng Tài nguyên và Môi trường
Chủ động hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện việc thu gom, phân
loại, xử lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng các
quy định hiện hành, trường hợp gặp khó khăn trong quá trình thực hiện chủ động
liên hệ ngành cấp trên để được hướng dẫn thực hiện.
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8. Phòng Tài chính – Kế hoạch
- Trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị; căn cứ khả năng cân đối ngân
sách, tham mưu UBND huyện bố trí dự toán chi thường xuyên để thực hiện Kế
hoạch theo đúng qui định hiện hành.
- Thường xuyên rà soát, cập nhật bổ sung các nội dung mới vào kế hoạch
phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của huyện đã ban hành đảm bảo phù hợp với
tình hình thực tế.
9. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm công tác phòng, chống
dịch tại các cơ sở giáo dục đào tạo cho học sinh học trực tiếp; căn cứ vào tình hình
dịch bệnh để chỉ đạo tổ chức hình thức dạy học cho phù hợp từng cấp độ dịch.
- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và các địa phương tổ chức tiêm chủng
an toàn cho học sinh trong độ tuổi phù hợp với từng loại vắc xin; chủ trì chỉ đạo
việc cập nhật kết quả đánh giá an toàn COVID-19 trong trường học lên bản đồ an
toàn COVID-19.
10. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Hướng dẫn bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các hoạt
động nông nghiệp, lâm nghiệp.
- Chủ động kế hoạch sản xuất nông nghiệp phù hợp, hiệu quả, tránh thiếu hụt
nguồn cung, bảo đảm an ninh lương thực trong hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
11. Phòng Nội vụ
- Trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND huyện huy
động, điều động lực lượng bảo đảm nhân lực cho công tác phòng, chống dịch
COVID-19 trong mọi tình huống dịch.
- Phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo trong phòng, chống dịch; rà soát
hướng dẫn hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, các cơ sở thờ tự, điểm nhóm sinh hoạt
tôn giáo tập trung thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo bảo đảm phòng, chống
dịch COVID-19.
- Tích cực phối hợp, tổ chức hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen
thưởng trong phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo kịp thời.
12. Các cơ quan, đơn vị huyện: Theo chức năng nhiệm vụ tích cực phối hợp
triển khai thực hiện các nội dung liên quan tại Kế hoạch này.
13. UBND các xã, thị trấn
- Xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện trên địa bàn quản lý; phát huy
tính chủ động, thống nhất, đồng bộ trong kiểm soát tình hình dịch COVID-19,
không triển khai các giải pháp trên mức cần thiết gây ảnh hưởng tiêu cực tới sản
xuất kinh doanh, đời sống xã hội.
- Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần
chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, không chủ quan; bảo đảm phương châm
“bốn tại chỗ” và thực hiện việc mua sắm để phục vụ công tác phòng, chống dịch
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COVID-19 đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, chặt chẽ, phòng, chống
tiêu cực, lãng phí, tham nhũng.
- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện triển khai quyết liệt công tác tiêm
chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn quản lý, đảm bảo đạt mục tiêu, chỉ
tiêu, tiến độ đề ra.
- Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về an sinh xã hội trên địa
bàn, chú trọng hỗ trợ trẻ em và nhóm dễ bị tổn thương, người lao động, người sử
dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
- Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, xử lý chất thải bảo đảm an toàn
trong phòng, chống dịch COVID-19.
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đáp ứng nhanh theo các cấp độ
diễn biến của dịch COVID-19. Đình kỳ tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực
hiện Kế hoạch trên địa bàn.
14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các hội đoàn
thể huyện.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức tự
giác tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh; tiếp tục vận động các tổ chức,
doanh nghiệp vừa phòng, chống dịch bệnh, khắc phục những hậu quả do dịch bệnh
gây ra, vừa duy trì, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh,… phát huy tinh thần
sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống dịch, thực hiện mục tiêu
kép; triển khai các giải pháp về vận động nhân dân và huy động xã hội tại khoản 7,
phần II của Kế hoạch này.
- Chủ động phối hợp với chính quyền các cấp giải quyết có hiệu quả những
vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, tham gia tuyên truyền, vận động và giám sát
việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại địa phương.
- Huy động sự tham gia, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong công tác
phòng, chống dịch COVID-19.
Trên đây là Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Tây
Hòa năm 2022, các cơ quan, đơn vị huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (thay b/c);
- Sở Y tế Phú Yên;
- Thường trực Huyện ủy (thay b/c);
- Thường trực HĐND huyện;
- BTT UBMTTQVN huyện;
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị huyện (3 khối);
- Trung tâm Y tế huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
-Trang thông tin điện tử của UBND huyện;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Công Trinh

