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Xét d nghi cUa Sâ Y t tai Ti trInh s 1808/TTr-SYT ngày 21/4/2022 trên
c si thông nhât vâi các sà, ban, ngãnh, Uy ban nhân dan thành phô Dà Näng ban
hành Kê hoach thrc hin Nghj quyêt so 3 8/NQ-CP ngày 17/3/2022 cüa ChInh phü
ban hành Chuo'ng trInh phông, chong djch COVJD-19 và phèng, chông djch bnh
truyên nhiêm trên dja bn thành ph Ba Nng nãm 2022, cii the nhu sau:
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iuiAi QUAT TNH HINH BENH TRUYEN NHIEM NAM 2021
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1. Trên th gió'i
Näm 2021, tInh hInh djch bnh truyn nhim trên th giâi vn tiêp tiic din
biên phirc tap, ghi nh.n so mac và t1r vong do các bnb truyên nhiêm nguy hiêrn,
mi nôi tti nhiêu quôc gia, d.c bit là d?i djch COVID-19 trên toãn câu vOi nhiêu
biên chüng mri dáng quan ngi vi toe d lay lan nhanh, t 1 t1r vong cao.
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a) Bênh COVID-19
Dti djch COVID-19 ghi nhn ca bnh du tiên ngày 29/12/2019 tti Vu Han
(Trung Quôc). Ngày 3 1/3/2020, To chrc Y tê the gith dã cong bô day là di djch.
Den nay sau gân 02 näm, di djch COVID- 19 dã lay lan den 223 quôc gia, vUng
lãnh thô vOi trên 240 triu ca mac và 4,9 triu ca tr vong. Ngày 25/11/2021, To
chüc Y tê the giâi dà thông báo ghi nhn biên chüng mói dáng quan ngi cCia vi rut
SARS-CoV-2, gçi là Omicron (B.1.1.529) ducc phát hin ti Nam Phi vó'i khá nng
lay nhim cao hon so vi chñng Delta, lay nhim dôi vth Ca nguYi tiêm dü 2 mui
vàc xin, tang nguy Co qua tái h thông y té và tcr vong. Hâu hêt các nu&c trên the gió'i
dã thay dôi chiên 1ucc tr "khóng COVID-19" sang "thIch &ng an toàn" và áp ding
nhiêu bin pháp nhäm ng phó phü hp vth biên the Omicron; không áp dyng bin
pháp giãn cách xã hi trên phm vi rng, dông thi thüc day vic m cira, giao liru,
giao thuong quôc tê: du ljch quôc te, ma li các chuyên bay thi.rong mi quôc tê...
b) Các dlch bnh truyn nhim khác:
Bênh st xut huyt Dengue hin nay dang là van dé y tê cong cong trên
toàn câu và duçc WHO dánh giá là mt trong nhUng bnh do véc to truyên quan
tr9ng nhât. Hin bnh dã li.ru hà.nh ti 128 quc gia näm trong khu vrc có khI hu
nhit dai và a nhit dâi nhu vüng Bong Nam A, châu Phi, châu Ms', khu virc phIa
BOng Dja Trung Hài, trong do Bong Nam A và Tây Thai BInh Duong là khu vjrc
chju ánh hu&ng nng nê nhât. Theo báo cáo cp nht dOn ngày 26/11/2021 cüa
Trung tam Kiêm soát bnh tt châu Au, tInh hInh sot xuât huyêt dang dién biên
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phirc tp và trong näm 2021 th giâi ghi nhn 1.472.059 Ca, trong do phn lan là các
ca mac ti Brazil (863 650), An D (123.106), Viêt Nam (61.304), Philippines
(61.170)vàPeru(41.379).
T?i khu vrc Dông Nam A, có tâi 7 trong s 10 nuac cüa khu virc chlu ãnh
huOng nng ne bâi djch sot xuât huyêt Dengue, là nguyen nhãn hang dâu cüa các
tru&ng hcip nhp vin và tü vong tré em; t 1 mac sot xuât huyêt Dengue trong
khu vrc tang len dáng kê trong vOng 17 näm qua và t nàm 1980 trâ 1i day mac
sot xuât huyêt Dengue dA tang len gãn gap Ian so vói 30 näm truac
- Bnh sôi: Theo báo cáo cüa WHO nãm 2021, th giài ghi nhn s büng
phát djch sOi vOi
mac cao ti 10 quôc gia gôm: Nigeria (5.378 truang hçp),
Pakistan (3.799), Somalia (3.049), An Di (2.939), Cong hôa dan chU Congo
(2.164), Yemen (1.765), Côte d'Ivoire (1.053), Sudan (817), Ethiopia (765).
Ti khu vrc châu A Thai Birth Ducing, mt s quc gia dã cong b 1oi trir
bnh sâi, tuy nhiên trong näm 2019-2020 déu dà ghi nhan các truang hçip mac sai
nhix: Australia, Brunei Darussalam, Cambodia, Hong Kong SAR (China), Macao
SAR (China), Japan, New Zealand, Han Quoc và Singapore.
- Bênh do vi rütEbola: Theo thông tin tir Cc quan dAu m6i quc gia thirc
hin Diêu l Y tê quôc tê (IHR), ngày 08/10/2021, Cong Go ghi nhn 01 truang hçip
xác djnh mac Ebola ti tinh North Kivu và 03 trumg hçp t1r vong.
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- Hi churng viêm dir ng ho hp cap tInh ving Trung Bong (MERS-CoV): Tü
ngày 12/3-31/7/2021, tai A Rp Xe Ut ghi nhn 04 trumg hcTp mac MERS- CoV,
nâng tong
ca bnh t.i nuâc nay len 2.178 truang hçip ké tü näm 2012, trong ctó
có 810 tn.r?mg hçp tr vong. Theo thông báo tr Cc quan dau môi IHR cüa T chirc Y
tê the giói, trong nAm 2019, 2020 djch MERS- CoV van disc ghi nhn rãi rác tai
khu vrc Trung Dông (Quata, A Rp Xe Ut, lieu vuong quOc A R.p Thông Nhât).
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- Bnh cüm A(H7N9), A(HSN1), A(H5N6), A(H9N2): Trong närn 2021 tInh
hInh cüm gia cam a nguai trên the giâi co bàn on djnh, ghi nh.n rat It
ca mac a
ngithi, trong do ghi nhn 01 truang hçp cüm A(HSN 1) tai An Dt, 01 tru&ng hçp
cüm A(H1ON3) ti Trung QuOc, 01 trumg hçrp cüm A(H3N2) t?i M5'. Tuy nhiên
trén the giâi van ghi nhQn cüm trên gia cam ti Trung QuOc, Dan M?ch, Y, Dac.
- Bnh st yang: Tr ngày 15/10/2021- 27/11/2021, Ghana ghi nh.n 70 ca
mac sot yang, trong do có 35 tnrO'ng hçip t1r vong. Näm 2021, djch bnh sOt yang
dugc ghi nhn ti 03 nuâc châu M5' gôm Brazil (10 truang hçrp), Peru (14 truang
hçp, trong dO cO 10 ca khang djnh và 04 ca có the) va Venezuela (07 trixang hçip sot
yang, trong do cO 6 trung hqp chua tiem vàc xin sot yang).
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2. Tlnh hlnh dich bênh tii Viêt Nam
a) Bnh COVIED-19
Tr du näm 2020 dn nay, cà nuâc dã trái qua 4 dçit büng phát. Quy mô, da
bàn và mirc d lay lan qua mOi dçTt có xu huOng phirc tp hon. Cong tác phOng,
chông djch trong giai do?n 2 (dt djch thu 4 den nay) theo huâng "thIch rng an
toàn, linh hoat, kiem soát hiu
djch COVID-19".
- Dçrt djch 1,2: k tü khi ghi nhn ca mc du tiên là truOng hçp nh.p cãnh tir
thành phO Vu
Trung Quôc vàc Vit Nam ngày 23/01/2020, dâ ghi nhn các ô
qua
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djch tai San Lôi, Vinh Phüc, quán Bar Buddha (TP. H6 ChI Minh), Ha Lôi (Me
Linh, Ha Ni) và Bnh vin Bach Mai (Ha NOi), Bnh vin C, BV Dà N.ng (Da
Nàng).
- Dcrt djch 3 tr ngày 28/01/2021 dn ngày 26/4/2021: dã ghi nhn 1.30 1 ca
mac (910 ca mac trong nuâc và 391 ca nhp cành), không có tr vong.
- Dqt djch 4 t'r ngày 27/4/2021 dn nay vâi da ngu6n lay, da chüng, da 6
bnh và dã xâm nhp sâu trong cong dong, xuât hin ô mci 1Ua tuôi (bao gôm Ca tré
em ) thn cong vào các khu cong nghip, nhà may, ccr s& y té, tru&ng h9c, ca quan
hành chInh, nhóm sinh hoat ton giáo... và tai các khu vrc có mt d dan cu cao lam
so mac tang nhanh. Den cuOi tháng 5/2021, djch d lay lan ra hcm 30 tinh, thành phO
và büng phát manh tai tinh Bäc Ninh, Bäc Giang; tan cong vào các khu cong
nghip, nhà may, xi nghip, noi a và sinh hoat tp trung dông cong nhân, cong dông
dan cu nai có cong nhân liru trü. Ngoài ra tai các tinh trQng diem kinh tê trong khu
vrc phia Nam thu Thành phô Ho CM Minh, Tây Ninh, BInh Duang, Dong Nai,
Long An và các tinh Trung B và Tây Nam B djch có xu huàng lan rng.
Sau han 5 tháng xãy ra dçt djch thr 4, dn ht ngày 10/10/2021 djch d ca
ban duçic kiêm soát trén phm vi toàn quôc vOi 835.036 ca mac tai cong dông a 62
tinh, thành phô, trong do có 20.520 ca tCr vong (t 1 chêt/màc là 2,4%).
Ngày 11/10/2021 Chinh phü dã ban hành Nghj quyt 128/NQ-CP v vic ban
hành quy djnh tam thai "thIch 1rng an toàn, linh hoat, kiêm soát hiu qua djch
COVID-19", BQ Y tê eQngdã ban hành Quyêt djnh so 4800/QD-BYT va Quyêt
djnh 165/QD-BYT hung dan thrc hin Nghj quyêt 128/NQ-CP cüa ChInh phü. Tir
11/10/2021, sau khi triên khai math me cong tác tiêm chüng và chuyên sang thich
1rng an toàn, 1mb hoat và kiêm soát hiu qua djch COVID-19, den 31/12/2021 ghi
nh.n them 891.595 ca mac (trong do 890.482 ca ghi nh.n trong nuâc), 11.613 ca tü
vong (t' l chêtlmäc là 1,3%).
Ngày 28/12/202 1, Vit Nam dâ ghi th.n ca thim bin th Omicron du tiên
tai BIih vin 108, Ha Ni. Den nay, cã nuOc dã ghi thn ca nhiêm biên the
Omicron a 3 mien. Trong n.m 2021, cà nu&c ghi th.n 1.729.792 ca mac, trong do
1.726.428 ca ghi nhn trong nuâc, 1.354.286 ngu?i khOi beth và 32.133 ca tCr
vong. Riêng giai doin 4, den nay dâ có han 1,7 triu ca mac, trên 32 nghIn ca t1r
vong. 11th trên 1 triu dan, Vit Nam có sO mac xêp thir 144/223 nuâc trén the giói,
09/11 nuóc khu virc ASEAN; sO tfr vong xêp thi'r 13 1/223 nuOc trén the giói, 06/11
nuâc khu vrc ASEAN. T' l tCr vong trên so mac là 1,9%, xêp thir 58/223 nuâc trên
th gith, 03/11 nuâc trong ASEAN.
b) Bnh tay chân ming: TIch lüy näm 2021, cã nuOc ghi nhn 38.462 truang
hcp mac tay chãn ming, 11 ta vong tai Kiên Giang (3), DOng map (2), An Giang
(1), Tiên Giang (1), Hu Giang (1), BInh Duang (1), Däk Läk (1), Gia Lai (1). So vâi
cüng kS' näm 2020 (mac: 80.806, tCr vong: 1), so mac cã nuac giàm 52,4%.
c) Bnh s6t xut huyt Dengue: Tich lily näm 2021, ca nuc ghi nhn
70.944 tru&ng hçip mac, 22 tr vong tai BInh Phuâc (6), TPHCM (4), Dông Nai (2),
BInh Ducmg (2), Phii Yen (2), Ba Rja — Vüng Tàu (1), SOc Trâng (1), Tây NiITh (2),
Binh Thun (1), Dk LAk (1). So vi cüng kS' näm 2020 (133.321/27) so mac giàm
46,8%, tü vong giám 05 tnrang hcrp.

4
d) Bnh st ret: Tich lily nàm 2021, cà nuOc ghi nhn 465 bnhnhãn s& ret,
không cô bnh nhân sot ret ác tinh, không có tru&ng hçip tCr vong do sot ret. So vâi
cilng k' näm 2020, so mac sot ret giãm 65,7%.
d) Bnh di: TIch lUy näm 2021, cã nuâc ghi nhn 53 tru&ng hçip tit vong do
dai, so vâi cimg k' 2020 so tir vong giãm 23 trthng hqp.
e) Cãc bnh truyn nhim thuc Chirong trInh tiêm chüng m& rng
21 näm lien tiic Vit Nam bão v dirge thành qua thanh toán bai 1it k t~
khi chInh thite dugc WHO xác nhn vào näm 2000, trong bôi cãnh vi rut bai lit
hoang dai vn luu hãnh ô mt so quôc gia vilng Nam A, eiing thu sir xuât hin trâ
1aj các ca bai 1it a nhitng quôc gia khác trong khu virc.
Nm thir 15 Vit Nam duy trI loai trir bnh u6n van so sinh quy mô huyn
trên phm vi Ca nrn9c. Nhà trin khai väe xin uôn van cho phi nit có thai và ni:t tuôi
sinh dé lien tc tir 1993 den nay, so tnrang hcTp mäc/tr vong do uôn van so sinh dâ
giám tit 334 tru&ng hqp mac, 225 tnthng hgp tit vong näm 1991 xuông con 52
tru&ng hçip mac, 18 tnxng hçrp tcr vong nAm 2017.
Da s các beth trong Chuong trInh tiêm chüng ma rng quc gia CO s mc
giãm nhieu lan so vth nm 1984 khi ehira triên khai tiêm chUng ma rng:
+ Beth s&i: Tich lUy näm 2021, cá nu&c ghi nhn 550 tru&ng hçrp st phát
ban nghi sâi, không tCr vong. So vói cilng kS' nàm 2020 (3.365 tru&ng hçrp sot phát
ban nghi sâi/0 tCr vong) so mac giãm 6,1 lan.
+ Bnh bach hu: TIch lily näm 2021, Ca nuâc ghi nhn 06 tri.rang hqp duong
tInh vOi bach h.u, không cO tit vong. So vOi cüng k5' näm 2020, so mac giãm 236
trurng hçrp, tCr vong giàm 05 trithng hçrp.
+ Beth ho gà: TIch Iüy näm 2021, cã nuic ghi nh.n 60 truOng hçrp me ho gà
(20 tri.r&ng hgp di.rcrng tinh), không có tCr vong. So vâi näm 2020, so mac giãm
70,1%, tit vong giàm 02 truing hqp.
Các d!ch bnh nguy him: Djch bnh MERS-CoV: Không ghi nhn trurng
hqp mac; Gum gia cam d3c ly'c cao gay bnh cho ngw&i: Không ghi nhn truang hgp
mac bnh cüm A(HSN1), cam A(H5N6), duim A(H7N9) trén nguai. Tuy nhiên van
ghi nhn các ô djch cuim A(HSN 1), cuim A(H5N6) trén các dan gia cam tai mOt so
tinh, thành ph6; Bnh tá: Trong 10 näm trô iai day không ghi nhn tru&ng hcip mac.
h) Các bnh truyn nhim gay dlch khác: các trl.r&ng hgp m&c bnh xut
hin rai rae, không cO ô djch tp trung.
3. TInh hInh dlch bnh tii Ba Nng
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a) Bnh COVID-19
Thành ph6 Dà Nng ghi thQn tru&ng hqp beth COVID- 19 dAu tiên vao
ngày 07/3/2020, trong nãm 2020, thành phô d trãi qua 03 giai don: Giai doin 1:
Tir ngày 07/3/202 0 21/3/2020: 06 fruing hqp mac COVID- 19, trong do có 01
truang hqp lay nhiêm tir cong dông, 05 tru1ng hçrp nhp cành (03 tru&ng hqp duqc
each ly ngay sau khi nhp cành); Giai dotn 2: Tir ngày 24/7/2020 28/8/2020: thành
ph Dà Nng là tam djch cuia cad nuOc vâi 389 tru?mg hçrp mac, 31 tru&ng hqp tit
vong, dc bit djch bnh xâm nh.p và ãnh hu&ng nghiem tr9ng tai Ca si te, các
bnh th dang diêu trj bnh nng (th.n nhân tao, ung thu, hi sure tIch crc,...);
-

-

-
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Giai do?n 3: Tr ngày 30/9/2020 - 3 1/12/2020: 20 truYng hcip mac. Day là các tru&ng
hçp nhp cãnh vào thành phô Dà Nng trén các chuyên bay quôc té.
Tng cong trong näm 2020, thành ph Dà Nng ghi nhn 415 tnring hçp
mac COVID- 19 (20 truJng hçp nh.p cành), trong do có 31 trumg hçrp tr vong.
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- Näm 2021, due rut kinh nghim tü các dcrt djchtnróc, nh?i su lành do, chi
do sâu sat cüa Thuing trirc Thành üy, UBND thànhphô, các s, ngãnh dà phôi hgp
cht chê, phân tich, dãnh giá dung tInh hInh, quyêt djnh ap ding các bin pháp
phOng, chông djch mtnh me chua bao gRi cO, djch bnh dà ca bàn duçic kiêm soát
vào tháng 10/2021. Thành phô dã phãn tIch, dánh giá dUng tInh hInh djch bnh, ap
diing các bin pháp phông, chông djch và xét nghim dUng thai diem, quyêt li@,
manh me, cao nhât tr truâc den nay. Kêt qua dã dt duçic mic tiêu c.t dUt nguôn
lay trên toàn dja bàn thành phô. Vic sam quyêt djnh áp diing các bin pháp quyêt
1it dâ co bàn bOc tách, kiêm chê duçxc sii gia tang so hrçmg FO, không dê lay nhiêm
sâu trong cong dông. Nh dO, ngành y tê và ca h thông chInh tr mâi dci sirc thirc
hin each ly, diêu trj hiu qua, t3' l tfr vong cUa nguai nhiêm bênh a müc thap.
Tng cong nAm 2021, thành phô Dà Nang ghi nh.n 11.188 trtxäng hçp mac
COVJD-19, trong do cO 79 trumg hçip tü vong. Ngoài ra có 94 tniàng hçip mac là
nguai nhp cãnh ti nuâc ngoài, di.rccc each ly ngay sau khi nhp cânh.
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- Th%Te hin Nghj quyt s 1281NQ-CP ngày 11/10/2021 cUa ChInh phU Va
Quyêt djnh so 4800/QD-BYT ngày 12/10/2021 cUa B Y tê, vic thirc hin "ThIch
Ung an toàn, linh hoat, kiêm soát hiu qua djch COVID- 19" là co bàn phU hqp, sat
tinh hInh thrc tiên, dam báo duçic boat dng giao thông vn tãi, 4n chuyên liru
thông hang hóa; di chuyên cUa nguai dan; khôi phic và phát triên kinh tê- xã hi;
thrc hin miic tiêu kép hiu qua. Vic di chuyên, tiêp xUc cUa ngu&i dan dâ lam gia
tang so ca mac trén Ca ntrâc và thành phô Dà Näng, dc bit là sau djp let Nguyen
dan 2022.
- Hin nay, nha t l bao phU vc xin, vic trin khai hiu qua các bin pháp
tp trung quán 1 nguai cO nguy ccY cao, tang cu&ng cong tác diêu trj, djch bnh trên
dja bàn thành phô c bàn ducic kiêm soát; t l nguai có biên chüng n.ng và lit
vong lien quan den COVID-19 có xu hu&ng giàm manh trong thai gian qua.
- Trong giai do?n hin nay, Thirc hin Nghj quyt s 128-NQ/CP ngày
11/10/2021 cUa ChInh phU baii hành quy djnh tam thai "ThIch Ung an toàn, linh
hoat, kiêm soát hiu qua djch COVID-19"; Nghj quyêt so 38/NQ-CP ngày
17/3/2022 cUa ChInh phU Ban hành Chucing trInh phOng, chông djch COVID-19;
vOi quan diem dt sire khoé, tinh mng cUa ngirai dan len trên bet, tniOc bet; bâo
darn cho ngtrai dan duçc tiêp c.n vâi các djch vti y tê ban dâu ngay tr co s&, gân
nhât, sam nhât, nhanh nhât; tao mi diêu kin thun lcii cho nguiñ dan, giãm thiêu
tôi cia cac tác dng bat lgi dôi vài nguäi dan; các giãi pháp thich 1mg an toàn, linh
hoat, kiêm soát hiu qua djch COVID- 19 phai ducc thirc hin dirt khoát, kjp thai,
quyêt lit, dam bao hài hOa giUa cac gii pháp chuyên mon y tê vâi cáe giái pháp
hành chInh, kinh té - xä hi.
b) Các bnh khác
TInh dn ngày 31/12/2021, tai Dà Nng dà ghi nhn mt s bnh truyn
nhim có khá nãng gay djch, ciii the nhu sau:
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- Bnh S& xut huyt: 1.638 ca m&c, giãm 0,87 1n so v&i nàm 2020
- Beth Tay chân ming: 462 ca mac, giãm 0,47 thn so vài näm 2020
- S& phát ban nghi sôi: 11 ca mc, giàm 0,46 lAn so vói näm 2020
- Zika: 00 ca mtc, giãm 03 ca so vâi nm 2020
- Thus' du: 458 ca mac, tang 1,02 lAn so vâi näm 2020
- Bnh do lien cAn 1cm a nguai: 01 Ca.
- Viêm nAo Nht Bàn: LAy 01 mu, 01 mAn (-).
- S6t phát ban nghi sâi: LAy 07 mAn, 07 mAn (-)
- Viêm phôi nng do vi rut (SVP): LAy 23 mAn.
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- Các djch bnh khác không ghi nhn ca bnh hoc ghi nhn rãi rae, không có
tru&ng hçvp t1r vong và không büng phát tren din rng.
* Nhn xét
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Näm 2021, tinh hInh bnh COV1D- 19 din bMn phi.'rc tp nhung nhä co sir
chi do quyêt lit cüa các Cap u Dàng, chInh quyên dja phixcmg, Ban Chi dao
phông, chông djch COVID- 19 các cap, sir vào cuc Cüa Ca h thông chmnh trj và sir
üng h cUa nguYi dan vâi chiên hrcvc "thIch tmg linh hot, an toàn, hiu qua phông
chng djch COVID-19" vói t)' 1 tiêm chUng väc xin toàn dan cao nên djch bênh
hin nay cc bàn d duçic kiêm soát.
Beth SXH và 1CM ti thành ph f3à N.ng giãm nhiu so vâi näm 2020
(bênh SXH giãm 0,87 lan; bnh TCM giàm 0,47 lan so vâi näm 2020). Bnh sot
phát ban nghi sâi ghi nhan 11 trumg hçp rãi rae ti mt so dja phucmg, không büng
phát thành djch lan, các ca bnh dâ duqc xir l theo quy dnh, không chê kjp than,
không lay lan din rng. Không ghi nhn bnh do vi rut Zika. Mt so djch bnh tá,
thucing han, b?ch hâu, Adeno vi rut, cürn A/H7N9, A/H5N1 ... không ghi nhn.
Không Co tru&ng hcrp tr vong do bnh truyên thim (trir djch bnh C OVID- 19).
II. KilO KHAN, TON T31
'

,

ho
a

1. Cong tac phong, chong d!ch COVID-19
- Sr xuAt hin cUa các bin chUng vi rt'it SARS-CoV-2 vâi các dc dim lay
nhim, nguy cci chuyên nng, tir vong khác nhau dan den diên biên djch bnh phüc
tap, kho luang, khO khän trong dáp rng djch hiu qua, kjp thai.
- Cong tác diu phi ngu6n hrc, mua sAm vat Pr, sinh phAm, trang thit bj
phiic vi cho cong tác phOng, chông djch COVID- 19 vâi yêu câu triên khai cong tác
xét nghiêm toàn dan d bóc tách, ngàn ch.n chuôi lay nhiêm, dáp rng cong tác cách
ly, khoanh vüng, diêu tn phü hçp vOi tmnh hInh djch bnh trong diêu kin dam báo
các quy djiih dâ to ra nhüng các kho khän, hn chê chua trng CO.
- Các huâng dAn chuyên mon và các quy djnh pháp l v tài chInh, tài san,
mua sam, ... chi.ra theo kjp tInh hInh djch và dáp irng yeu CAU phOng, chông djch.
- TInh hInh djch bnh diAn bin phüc ttp và kéo dãi; Cong tác phông, chng
djch va tiêm chüng väc xin phOng COVID- 19 dOi hOi th&i gian lam vic lien tiic, k
câ ngoài giä, ban dêm, ngày cuOi tuãn, ngày Lê nên lrc luçing can b y t và the 1irc
hrçirng lien quan grip nhiêu vat vã.
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2. Cong tác phông, chng các djch bnh khác
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a) Khó khãn, ton tii khách quan
- Do bin cti khI hau theo hung nóng m toàn cu và nm trong bi cãnh
chung cüa the giâi cling nhu các nuOc trong khu vrc vâi sôca mac và tCr vong tang
cao so vâi các nàm truôc day, tlnh hInh bnh sot xuât huyêt, tay chân ming... ti
thành phô Dà Näng tuy có xu huàng giàm mnh trong näm 2021 nhung so ca mac
van con cao.
- Thành ph Dà N.ng là thành pM clang phát trin, có mat dO dan s dong,
tp trung nhiêu cong nhãn, sinh viên... khiên djch bnh lay lan nhanh chóng, khó xi:r
1 djch. Dja bàn thành phO có san bay quôc tê, càng biên, là dâu môi giao thông
quan trç)ng và là diem den cüa nhiêu khách du ljch quOc tê nên nguy cu các djch
bnh, dc bit là djch bnh nguy hiêm xâm nhp vào thành phô là rat lan.
- Thânh pM cOn có các bnh vin thuOc tuyn cui cUa khu vrc min Trung
nell có nhiêu bnh nhân tlr các dja phucmg khác den khám và diêu tn mang theo
mâm bnh.
- Các bnh djch chü yu do vi rut (tay chân ming, s6t xu& huyt...), không CO
thuôc diêu trj dc hiu, mOt so bnh chua có vac xin dr phOng, các bin pháp phOng
ch6ng djch thu yêu là các bin pháp không d.c hiu, tuy dã duçic kiêm soát và có so
mc giám nhung vn luôn tiêm an nguy ca lay lan, bling phát. Các bOnh truyên nhim
cIa duqc thanh toán, loii trü ti Vit Nam nhu djch hch, bai 1it luôn có nguy Co tái
xãm nhp.
- Hott dng cung 1mg vc xin trong thOi gian qua do nhiu nguyen nhân ti.r các
nhà san xuât chua clap 1mg, cung 1mg chm dê dam bão triên khai thirc hin theo kê
hotch.
- Vic quãn 1 di tug tiêm chlmg khó khan do khOng tách hoc cap ht
duoc các dôi tugng trong tiêrn chlmg ma rng si:r ding väc xin tiêm ch1mg djch vi,
không quãn l dugc hêt các dôi tucing yang lai, di biên dng.
- Kinh phi Chuxmg trInh mc tiêu qu6c gia v yt lien tiic bj cAt giãm hang nàm,
dn näm 2020 cIa két thUc Chucmg trInh m1ic tiêu quôc gia giai don 2016-2020, kinh
phi bô trI cho cong tác phông, chông djch tai dja phuong h?n chê, nhiêu dja phucmg
không bô trI hoc bô trI chm kinh phi cho cong tác phOng, chông djch.
- Nm 2021, djch bnh COVID- 19 xâm nhap và lan rng trên dja bàn thành pM
nên ca h thông chInh trj, các cap chmnh quyên và nguYi dan duçic huy dng tôi da
d tham gia cong tác phOng, chông, do do cong tác tiêm chüng phOng chông mOt sO
bnh truyên nhiêm và huy dng nhãn hrc, vat 1rc tham gia phOng chông các djch
bnh khác van cOn nhlrng hn ché nhât dnh.
b) Khó khän, tn ti chü quan
- Các dja phixcmg cOn vuàng mAc trong thc hin áp dicing bin pháp hành
chInh dôi vâi các co s?i san xuât, kinh doanh,hO gia dInh... có lang quang, bç gay và
không phôi hqp phun hoá chat diet mui phOng, chông bnh sOt xuât huyët theo chi
dto cua UBND thành phô.
- Nhn thlrc cua nguai dan con hn ch& chi.ra tir giác tham gia các hot dng
phOng, chong djch bnh ti cong dông, cO thói quen, tap quán an uOng không dam bâo
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v sinh (n tit canh sng gay bnh lien cu 1cm). Phtn lan ngui dan con th , chua
tIch cxc diet lang qung, bç gy tai gia dInh và khu v11c sinh song mt each thixang
xuyen.
- Can b Tr?m Y t xà, phuang hin có theo djnh biên chua dáp frng dy dü
các yêu câu cong vic duçic giao do phãi kiêm nhim nhiêu nhim vi nên ành
hixâng không nhO den cong tác phOng chông djch.
M.c dü dã duvc thông báo tnrOc khi phun hóa chit diet mui nhung mt b
phtn nguäi dan van chua that sr hcip tác vOl can b y tê.
Cong tác giám sat chU dng các khu viic cO nguy ci büng phát djch cao
trin khai các bin pháp phOng chông ti mt so dja phtrong chua duçic kjp thOl.
- Di ngü can b lam cong tác Truyên thông Giáo diic süc khoê các tuyn da
so kiêm nhim nell hn chê ye thai gian tham gia cOng tác TT-GDSK phOng chông
djch bnh.
- Hott dng truyn thông nhiu ni dung, phâi truyn thông trên nhiu lTnh
virc, vi v.y nhiêu lüc chua cung cap thông tin ye diên biên djch bnh và các bin
pháp phông bnh den vOl cong dông mOt cách kjp thai, day dii
- ChInh quyn, các ban ngành doàn th 0 mt s dja phiing có lIic, cO ni
chua th.t sr vào cuc quyêt 1it, cong tác truyên thông chü yêu do can b y t thirc
hin. Vic t chrc các buôi truyên thông trrc tiêp ti cong dOng hâu nhu không thirc
hin ducrc do djch bnh COVID-19 diên biên phrc tp.Trang thiêt bj truyên thông
hâu hêt dã xuông cap, hu hOng.. .gây khó khän cho hott dng tác nghip cUa phóng
viên tti cong dông.
- D& vOl chi bi duOng lymâu cho tác nhân truyn nhim nhóm B nhu bach
hâu, ho gà, SOi... theo Thông tu so 26/2018/TT-BTC ye quy djnh vic quãn l va sir
dii.ng nguôn kinh phi sr nghip cüa ngân sách nhà nithc thirc hin chucmg trInh mic
tiéu Y tê - Dan sO giai doan 20 16-2020 cOn rat thâp, chi 7.000 d6ngImu trong khi
can bO phâi tiêp xüc vOl các tác nhãn gay bnh nguy hiêm nhu bach hu.
- Can b xét nghim không duçc chi bM duang trong các hot dng l.y mu
các tác nhân trong hi chüng SVP, hi churng cüm.. .ccing nhu các hott dng lien
quan den vic xü l, dóng gói, vn chuyên mâu cUa mt sO các tác nhãn gay bnh
truyên nhiem khác.

III. DII BAO TINH HINH DICH BINH NAM 2022
Ccr s& ithc tinh, dir báo

5

Chü yêu
qua giQt
ban du&ng
ho hp

Dä CO
min djch
cong dng
nh?i t l
bao phU
väc xin
cao.

an
-h
o
nl

an

l-h

oa

3

:4

6:
39

-h
o

2
Trong näm
2021, Ca nuàc
ghi nhn
1.729.792 ca
mac, 32.133 ca
tü vong.
- Ghi nhn 30
hçip nhim bin
the Omicron i
Mien Bc,
Trung, Nam, ca
nhp cânh, duqc
quãnl, cáchly.
- So mc xêp
thir 144/223
mrâc trên th
giài, 09/11 ni.râc
khu vre
ASEAN; so tÜ
vong xep thO
131/223 nuâc
trên the giâi,
06/11 nuàc khu

02

/2

05

7/

l-1

an

ho

Dch
COVID19

- WHO nhân djnh
dai djch CO VII)19 chua th kim
soát diiçic hoàn
toàn trirâc näm
2023; có th xut
hin các
th vi rñt mâi
nguy him hcin
lam cho dich din
bin phirc tp khi
xuAt hin
- CO th s tip
tic ghi nhn
nhiêu chui lay
nhim và tim an
nguy cci lay lan
djch bnh trong
cong dng.

TInh hInh djch
vn din bin
phüc tap, bin
th Omicron dã
lay
lan hcin 127
quc gia, trong
do có các nuOc
trong khu vrc
Dông Nam A.
- Theo WHO,
bin th Delta
và Omicron là
m6i de dça kép
lam gia tang so
ca
mac, nhp vin
và tO vong, tiêp
t,c gay áp lirc
lan len h thông
y tê

4

Tác nhân

10

1

Dirông
lay

l

Trong
niroc

Th gioi

Min
djch cong
dong

2

TT Ten bnh

Dir báo djch
bénh
2022

Vi rOt
SARSCoV-2.

Vc xin,
biên
pháp
phông
bnhdc
hiu
6

nguy C1

7
- Vic giao
lixu, di 1i
trong giai
doan "bInh
thu&ng mâi".
- Vic mi các
chuyn bay
thrccngmi
CO vc xin qu6c tê va
và thu6c
quc ni.
diu tn däc - Mm beth
hiu dA
dä luu hành
duqc sü
trong cong
dông
dung t?i
- Bin th
Vit Nam
Delta vOi t&
do lay lan
nhanh, bin
th Omicron
cia ghi nhn ti
nhiu tinh,
thành và có th
tip tiic lay lan

13
rng
- Co tam i
chU quan,
không thrc
hin quy dinh
vphOng,
chông djch
5K
- Ca tr vong
tp trung chü
yêu a ngu?xi
cao tuôi,
nguai co
bnh nn
chua tiêm dü
vac xin.

2

02

/2

châu Phi

Chua ghi nhn
tnthn hç
mac

Vi rUt Ebola

Qua
tip xUc

Tiêp tiic ghi
nhn t?i
im virc
Trung Dông.

an

MERSCoV

Nguy c xâm
nhtp vào Vit
Nam

l-1

7/

05

Ebola

Tip tiic ghi
nh t?i

ho

2

Nguy c xâm
nhp vao Vit
Nam

10

:4
6

:3
9

-h
o

an

l-h

oa

nl

-h
o

an

l

virc ASEAN. T
1 tir vong trên
so mc là 1,9%,
xp thr
8/223
nuâc
5
trên th giâi,
03/11 nuàc
trong
ASEAN.

Chua ghi nhn
tru?mg hqp
mac

Vi rUt
MERSCoY

Qua tiêp
xUc, chU
yêu tü
lac dà
sang
nguai

Dãcóväc
xin
trên th
Chua- có
Nguai nhp
giâi, chua
mien
cành tr vUng
có thu6c
djch
CC) dich
cong dng. diu trj dc
hiu.
Chua Co
Chua CO
vac xm,
mien
thu& diu
dich
tn däc
cong dong.

Nguai nhp
cânh tr vUng
có dich

14

6

Tay chân
ming

Thai gian
tn ti
min djch
ngn.

Tr nãm 2005 2016 djch bnh
xut hin rái rae
vâ km hành
rng. Nãm
2018-2021
ghi than sir gia
tang cue b tai
mt s tinh, .

KhOng
có min
djch
chéo.
T) l mc
cao a tré
duài 5
tui.

l

an

-h
o

2

10

:4

6:
39

-h
o

an

l-h

oa

nl

Co nguy c
bin chüng
va tái to
hqp.

Chua cO
min djch
cüm
A(H7N9)
và cUm
Tr gia cm A(H5N6
sang nguYi
)
trong
cong dông
do chua
cO trurng
hç mac.

/2

05
7/
l-1

Luu hành, gia
tang ciic ii ti
mt sO
tinh, thành ph6
tr9ng dim. T
1 r vong duy
trI ô mrc thâp
so vai
cac nuàc trong
khu
.

Näm 2007-2011
CO hai tp Dung tiêu
lien tic ghi
gay bnh
hóa, thông
niân tru&ng
chU yeu tti
qua th?c
hçp bnh,
Vit Nam là
phm va
näm 2012 dn

Trongnhng
nàm gân day,
cac nuâc trong
u vrc tip
ghi nliân t i
mc cao.

an

5

Djch tà tip tic
ghi nhn vài s6
mc cao a mt
s quc gia
Châu A

ho

Co nguy ccr
xârn nhptr
cac quôc gia
1 hah djch
bênh

Djch bnh
cüm
A(H7N9) tti
Trung Que
gia tang qua
hang näm gn
day cã v quy
mô và pham
vi.
D ghi nhn
cüm A(H5N1)
ti Ai Cap,
Indonexia.

Khôngghi
n1in tru&ng
hcip mc cüm
A(H5N1),
cUm
A(H5N6),
cüm A(H7N9)
trên ngui. Tuy
nhiên vn ghi
nhân các dich
cüm AH5N1),
cüm A(H5N6)
trên các dan gia
cam ti mt so

02

Trong müa dông xuân và müa 1
hi,có nguy co
xuât hin cüm
A(H7N9) xâm
CUm
nhp; djch cim
gia cam
A(H5N1),
dc
cüm A(H5N6)
lirc cao
trên các dan gia
gay bnh
c.m tti mt s
cho ngiri tinh, thành ph&
nguy c lay bnh
cho nguài.

Ihiu ti vi
rut. T' l
nguai là
mang trUng
71% cac
djch, thai
an thai
trüng dài
6

Duang tiêu
hOa, thông
qua thrc
phm và
tiêp xUc

vai vat
ding
nhiêm ban.

Chua kiêrn
soát duçic djch
bnh trên gia
Chua có
cm.
thu&
Xày ra djch
diu trj
cm trên gia
dc hiu.
cam.
Chira cO
Thói quen sü
vc xin s1r ding, tip xüc
dung a
vâi gia cam,
Vit nam. san phm gia
cam bi bnh.
Giao luu vâi
ving cO djch.
Quán l nirrc
CO vãc xin,
sinh hothân
1iu 1c
chisa tOt.
bão v thp
KhOng dam
70°",
bào an toàn
djch tn t.i
thirc phm.
Mm bnh km
Chi.ra cO
hânh rOng rãi
trong cong
thuc diu
dOng.
tn dàc
Thói quen tha
hiêu.
tay hqp v
Chua có
sinh thp. T
bin pháp
1 flY1 iOn,
phOng
ngrnYi chäm
bênh dtc
sOc tré mang
hiu.
trüng cao.

10

S&i

Bnh djch ghi
nhn t?i it nhât
178/194 quéc gia
và vUng
lath th& tap
trung tai khu
virc Tây
Thai BInh
Drnng, châu
Phi.

Mien
dich bn
ig
theo
khong có
mien
djch
chéo.

Do
.
muoi
Aedes
truyên

Chua CO
mien
dich.

an

Do
mui
truy&n

an

l-h

oa

nl

-h
o

Co 4 typ
gay bnh
Dl, D2, D3,
D4.
(chü yu
là Dl
D2)

Vi rñt
Chikunguny
a

-h
o

6:
39

:4

2

10

Dâ ghi nhân tai
khu vrc min
Narn, min
Trung và Tây
Nguyen.

02

/2

05

Bnh liru hành tai
Vit Nam, vn
tirn n nguy ca
xãy ra các ô djch
tai các xä vUng
sâu, vOng xa,
vOng dng bào
dan tOe, noi có t
l tiêm chOng
thp

7/

Zika

Djch bênh ghi
nhân tai nhiëu
quôc gia, khu
vrc trên the
giài.

ho

9

Chikung
u nya

Trong giai
doan 2001 2012 t l mac
& mi'rc cao.
Näm 2013,
2014
giãm xuông,
gia tang näm
2017 - 2019.
Näm 2021

Dich beth ghi
nhn tti nhiêu Dä ghi nhn t?i
qu& gia, khu vrc 1 tinh Tây Nam
trên th
b a min Nam
.,.
gicn

l-1

8

Các nuOc trong
khu virc, thiu
quôc gia trên th
giOi tiêp titc ghi
nhn vâi t 1
mtc cao.

an

'

S6t
xuAt
huyt

Liru hành cao,
có tInh chu ks'.
nguy ca luu
hành cao &
các tInh min
Nam, mien
Trung, Thy
nguyen, dông
bng,trung du
Bäc bô.
Bnh hin ghi
niin rái rae tai 1dm
virc phIa Nam V
nhiêu khá näng tr&
thành bnh luu
hành thai gian tâi
Bênh 1uu hành tai
Vit Nam, ghi
nhân rãi rae tai 1
so tinh, thành phô
khu vrc

l

15

Co lien h
Chua có
mt thit
Domuôi
vâi chüng vi
mien
truyn Ades
djch.
rOt Zika
châu A.

Bnh liru hành
rng trên cã
nuâc. Chu ks'
bOng phát djch
4-5 näm, dcyt gn Mt tp vi
nht näm 2014 rUt gay bnh
djch bnh bOng
phát tai
63/63 tinh,
thành phô.

Du&ng ho
hap

Mien
dich bn
vung

Väc xin
chua
thrçic si'r
ding rng
räi.
Chua CO
thuôc
diêu tn
dc lieu.

Tich trct ni.rc
sinh hoat.
Mua nhiêu,
nhit d tang.
Do thj hóa
manh tao các
bQ gy ngun.
Di cu nhieu.
V sinh môi
trcYfl cOn
Chua có
nhieu ton tai.
väc xin,
Các hoat dng
thuc
can thiéo.
diêu trj
. phOng chng
chü dng bj
Chua cO gián dotn trong
thii gian cO
vc xin,
thuc diu djch COVID19
trj dltc
hiêu.
T l tiêm
chOng thp tii
t?i các xA vung
Co vc
sâu, vOng xa,
xin, chua
di li khO
CO thuc
khän, vOng
diêu trj
ding bào dn
dc hiu.
tOe It ngithi
sinh song.
Giao hru di, 1a
gia tang giUa

16

an
-h
o

Min
djch bn

an

l-h

oa

nl

Máu,
tiêu hOa

Co vc
xin
phông
viêm
gan vi
rUt A,B

Các chUng
gay bnh d
duc xác
dlnhcho
g bénk

Dun
lay truyen
dä xac
djnh rO
cho limg
bênh.

Min djch
bn vng.
T i min
djch cao
trong quAn
th&

Co k
hoach
chU dn,g
tiêm väc
xin hang
näm V
nâng cao
t 1 tiêm
chUng.

T l km
hành cao T
1 ngUYi tiêm
vc xin thp
T 1 tiêm
tré sci sinh
thAp và gián
doan tiêm
Co nguy Co
xâm thp tr
các nuóc CO t
1 mac cao.
T 1 tiêm vc
xin không
&rqc duy trI.
CO thi gian
ngirng
tiêm cho tré scc
sinh

l-1

7/

Tp A, B,
C, D, E

-h
o

6:
39

:4

10

Ghi nhn rãi rác
i mt s6 quc
gia
trên th giOi.

Ghi
trithng hqp
mac bnh ho
gà, bach hu,
sal rãi rc
mt so
linh.
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Nguy co tan phát
các tnrng hqp
mac bnh nh ho
gà, bach hu ...

05

Các bnk
thuOc
Chtrong
trmnh
12
Tiêm
chUng
ma rng

km hank cao
trong cong dng.

02

B@th
11 viêm gan
vi rUt

T i mc
nhim
viêm gan B cao,
xut hin djch
viêm gan
A

/2

Các bnh viêm
gan do vi rñt cO

T lê mtc cao
viêm gan vi rñt
B, cO cãc
djch nhO viêm
gan vi rUt C,
viêmgan vi rUt
A. So hrçmg tCr
vong cao.

l

các khu vuc.

ho

an

Nàm 2022, ben canh djch bnh COVID-19 dang dik bin ht sue phuc tp trên quy mô toàn cu, tInh hInh các djch bnh truyn
nhiêm trén the giâi nói chung va khu vrc Châu A - Thai Binh Ducing nói riêng dir báo diên biên khó kr?mg. Iai Vit Nam chua ghi nhn
trung hcp mac cUm A (H7N9), Mers - CoV, Ebola, djch hach...
Thành ph Dà Nng vài dan s6 dông, là trung tam van hóa - xà hi và phát trin cong nghip du ljch cUa khu vvc min Trung nén
so ngi.r?i tp trung giao luu cao; là dâu môi giao thông trong nuâc va cira khâu quôc tê nên dr báo bnh Tay chãn ming va Sot xuât huyêt
vn là djch bnh km hành tai dja phucing, nguy co djch cUm A (H5N1) lay lan tü các tinh, djch bnh cUm A (H7N9), Ebola, Mers-CoV...
tir nithc ngoài xãm nhp và bUng phát là rat iOn. Ben c?nh do, bnh sOi và các bnh trong chuong trInh Tiêm chUng ma rng Co khã näng
quay trO lai và gay djch tai mt so dja phucing.

Phan B
KE HOACH THVC HIJN NGH! QUYET sO 381NQ-CP NGAY 17/3/2022
CUA CHiNEI PHIJ BAN HANU CHU'OG TRINH PHONG, CHONG DJCH
COVID-19 vA PHONG, CHONG DICH B1NH TRUYEN NHIEM TREN
DIA BAN THANH PRO BA NANG NAM 2022
I. C SO PHAP LY
Lust phong, ch6ng bnh truyn nhim näm 2007;
Nghi. djnhs 101/2010/ND-CP ngay30/9/2010 cüa Chmnh phü quy djnh chi
tiêt thi hãnh mt so diêu cüaLut Phàng, chông bnh truyên nhiêm ye áp ding bin
pháp each ly y tê, cuOTig chê each ly y té và chông djch dc thu trong thai gian có
dich;
Nghj di.nh 1 17/2020/NID-CP ngày 28/9/2020 cüa ChInh phü quy djnh xir
pht vi phm hãnh chinh trong lTnh virc y tê;
Nghj quyt s 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 cüa ChInh phU ban barth Chrnmg
trInh phàng, chong djeh COVID-19;
Quyêt djnh s 165/QD-BYT ngày 21/01/2022 cüa B Y t v vic ban
hãnh K hoch phàng, chông dch bnh truyên nhim nàm 2022;
-
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H. QUAN DIEM
1. Tang cung sir lanh do, chi dao thng nht, xuyên sut, sir phi hçip,
quàn l ch.t ch, dông b, hiu qua cUa the cap üy dãng, chinh quyên t~ thành phô
den c sâ; huy dng h thông ehInh trj, dc bit là a cc sâ trong cong tác phông,
ch6ng djch bnh truyên nhiêm; tiêp tiic nâng cao vai trO, trách nhim ngtrii di'rng
du các cap, các ngânh; két hqp hài baa phuong châm "bôn ti chô" và h trçl tcr
cac cap, cac ngành; triên khai nghiêm tüc, day dü, kjp thai, dông b chi do, huOng
dn phông, ehông djch cUa Trung uang, B Y tê dông th?ñ phát huy co chê barn sat
thrc tin, linh hoat trong chi do, diêu hành cUa UBND thành phô và Ban Chi do
phông, chông djch COVID- 19 thanh phô.
2. Huy dng sue mnh khi di doàn kt toàn dan; buy dng các Sâ, ban,
ngành, co quan, don vj, dja phucing, các to chüc chinh trj xä hi, các tO chuc xà
hi, cae to chüc thin nguyen, các cá nhãn, doanh nghip... tham gia cong tác
phàng, chOng djch; lay ngu&i dan là chU the, là trung tarn, là dng lrc, là miic tiêu,
mci hot dng dêu huàng ye ngi.thi dan dê to sr dông thun; chin thâng djch
bnh là chiên thang cüa Nhân dan.
3. Dt sCrc khoê, tInh mng cüa ngu?ñ dan len trên ht, truâc ht; bào dam
cho nguai dn duçic tiêp cn vOi các djch vi y tê ban dâu ngay tt'r co sâ, gn nht,
sam nhât, nhanh nhât; to mci diêu kin thun 1i cho nguai dan, giàm thiu tôi da
các tác dng bat lcii dôi vOi ngu&i dan. Vn dng, hithng dn ngithi dan thirc hin
các binpháp phông, chông djch phü hçp và tiêm chUng vac xin phông, bnh (tiêm
chüng väc xin phông COVID-19 toãn dan, mien phi).
4. Bào dam thIch üng an toàn, linh hot, kim soát hiu qua djch COVID-19;
phông, chông djch theo phuong thuc quàn 1 rüi ro, chuyn tü miic tiêu kim soát
sO ca mac sang kiêm soát so ca nhp vin có nguy co cao, rt eao và tü vong; san
-

18
sang chuyn bin pháp phông, chng djch COVID- 19 tr bnh truyn nhim nhóm
A sang bnh truyên nhim nhóm B theo quy djnh cüa Trung uoiig; san sang kjch
ban cho mci tInh huông ke cã khi djch büng phát mnh, trén din rng, vuqt qua
nàng lirc cüa h thông y tê và tInh huông có biên chUng mâi nguy hiêm harm.
5. Tang cuông tInh tr chü, chü dng trong phông, chng djch; tn d%ing nhCtng
thay dôi, biên nguy thành car. Tang cuOng nang 1ic phàng, chông djch cho các cap,
các ngành, dc bit là a car so; hlnh thành các car chê diêu hành vüng/khu v%rc, lien
vüngfkhu virc trong phOng, chông djch. Bâo dam hài hôa, cht chê, hiu qua gitia các
bin pháp phông, chông djch vOi các bin pháp khôi phic và phát triên kinh tê - xA
hOi; bão dam an sinh xä hOi, an ninh chinh trj, tit ti.i và an toàn xA hi.
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III. MIJC TIEU CIIUNG
a) Báo dam kim soát djch hiu qua, kim soát tc d lay lan trong cong
*
dông; bão v tôi da stc khóe, tmnh mng cüa ngi.rOi dan; htn chê den m1rc thâp nhât
các ca bnh nng, tO vong lien quan dn COVID- 19; khôi phic và phát triên kinh tê
- xA hi trén dja bàn thành phô.
b) Giãni 5-10% t I mac và tO vong do các bnh truyn nhim so vOi trung
bInh hang nam giai domn 2016-2020. Không chC kjp thai, không dC dch bnh büng
phát, gop phân bão v, chäm soc và nãng cao sOc khôe nhân dan và phát triên kinh
tê, xã hOi.
IV. MJC TIEIJ C1J TH
1. Giám sat cht chê, phát hin sOm, dáp Ong nhanh và xO 1' trit d các
djch, giãm so mac và tO vong các bnh truyCn nhiêm, ngàn chn kjp thai bnh djch
truyên nhim nguy hiêm khong áê xám nhp vào thành phô.
2. Tip tic tang cixOng hot dng phóng chng djch COVID- 19 theo quy
djnh cOa Trung uarng, Bô Y tê, thc hin giám sat quãn 1 các truOng hqp mac
COVID-19 nguy car cao theo quy djnh, ban chê tôi da biên chOng n.ng, tO vong
lien quan den COVID-19; dam bào cong tác tiêrn väc xiii phông COVID-19:
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a) Bâo dam dat t' 1 bao phC v&c xin phàng COVID-19
- Dn ht qu' I nam 2022: Hoàn thàiih vic tiCm müi 02 cho ngithi dan tO 12
tuôi den duOi 18 tuOi.
- Dn ht tháng 4 nãm 2022: Hoàn thành vic tiCm mQi 03 cho nguOi tO 18
tuOi trO len den lich tiêm chüng, trO các dôi tuqng chông chi djnh tiêm.
- Bão dam cac diu kin và sn sang t chOc trin khai thrc hin tiêm vac
xin cho tré em tO 5 tuôi den drnri 12 tuôi an toàn, dung kê hoch và tiên d theo
quy dinh.
b) Kim soát sr lay lan cOa djch COVID-19
- T.t cã các cap chInh quyn có kjch b phông, cMng djch COVID-19, thAt
là 0 các xA, phuOng phãi có kjch bàn phàng, chOng djch cii the.
- Tat Ca mi nguai dan tuân thO các bin pháp phông, chng djch phi hcrp;
tat cà các car quan, to chcrc, doanh nghip thçrc hin danh giá nguy co lay nhiêrn và
cap nhât, báo cáo kêt qua dánh giá.

19
- C6 k hoch giám sat, phát hin các truàng hcrp nhim SARS-CoV-2, xác
djnh mac COVTD-19 mt cách linh hoat, phü hçp vâi tinh hInh djch trong tmg giai
doan.
- Hn ch dn rnüc thp nht hoc t 1 tr vong do COVID- 19 thp hon
trung bmnh chung cá nithc.
c) Nãng caó näng 1rc h tMng y t, dc bit Là y t d? phông Va y tê co sO;
tang cuOng dâu tu trang thiêt bj co sO y te, có các chê dO chInh sách dài ngO phü
hqp vOi nhtthg nguOi lam nhim vi y té dir phOng, y tê Co sO; tang cuOng chat
hrcmg cap cfru va hôi sirc tIch crc 0 co sO khãm bnh, chüa bnh các ti.iyên
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- Trung tam Kim soát bnh t.t thành ph& 100% Trung tam Y t các qun,
huyn, Tram Y tê xâ, phu&ng, y tê ti CC Co SO giam gi1, BOnh xá trong các don vj
thuOc hrc lucmg vU trang thrçic tang crOng näng hrc dê thirc hin các nhim vi
chuyên mon trong phông, chông djch.
- Báo dam s giu0ng hi si'rc tIch cir tai các co' sO khám bnh, chtta bnh tr
tuyên quii, huyn trO len theo hirOng dan cüa BO Y tC và có k hoach huy dng,
phân cong các Co sO y tê trên dja bàn (bao gôm câ co sO ngoài cong lap) tham gia
phông, chng djch C OVID- 19 (kê Ca diêu trj).
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- 100% ngu0i mtc COVID-19 din bin nng, nguy kjch dirçc diu trj, chäm
soc src khôe theo quy djnh.
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- T chi'rc frin khai hoat dng khám bnh, chUa bnh tr xa theo quy djnh d
tang t 1 tiêp cn vOi djch vii khám bnh, chfta bnh ccia nguOi mac COVID- 19 và
nguOi không th tiêp c.n co sO khám bnh, cha bnh do djch bnh CO\TID19.
- Báo v CáC nhóm dM tuçmg d bj tn thuong bOi djch COVID-19: Tt cá
cac dôi tuqng d bj ton thircng nhu ngu0i cao tui, ngu0i CO bnh nén, ngu0i
khuyêt tt, phii n inang thai, ngu0i không nai nrcxng tra, tré em mô coi, nhóm lao
dông di cu.. dêu di.rçic giám sat, theo dôi, bâo dam xir 1', cap ciru, tiêp cn chãm
soc y té kjp thOi.
d) Báo dam thông tin, truyn thông phiic viii cOng tác phOng, chng djch

ho
a

- ChU dng trong djnh hirOng du 1un; bão dam ngt.r0i dan duçic thông tin
day dü, chInh xac, kjp thOi ye các bin pháp phông, chông djch dê nguàri dan hiêu,
dông thun, nãng cao nh.n thirc, thai dO, tao niêm tin xâ hOi trong to chirc triên
khai thrc hin.
- TrCn Co sO chi dao cüa Trung uolig, BO Y t và huOng dn cüa SO Thông
tin và Truyên thông (neu co), tat cã các co quan, to chirc, doanh nghip sü diing
irng ding cong ngh thông tin dê quãn 1 thông tin nguOi ra vào và hithng dn
ngix0i dan thrc hin vic khai báo thông tin theo yêu câu cüa Co quan chrc näng d
thirc hin phông, chông djch.
- 100% các Co SO tiCm chUng, xét nghim, diu trj cp nht dÀy dU, kjp thOi
thông tin tiêm chüng, xét nghim, kêt qua diêu trj cüa các cá nhãn theo huOng dn
cüa BO Y tê, UBND thành phô; uu tiên quãn 1 thông tin ngir0i thim/ nghi nhim
và nhmn thông tin, trã các loai giây tO bang hinh thc trrc tuyen.
e) Báo dam vera phOng, cMng djch vira phiic hi, phát trin kinh t - xâ hOi
va on djnh dOi song cUa nhân dan

20
- 100% ngrnxi dânthirc hin các bin pháp phông, cMng djch theo quy djnh
cUa co quan cO thãm quyên.
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- 100% cac ci quan, t chüc, doanh nghip chü dng th%rc hin k hoach
phông, chông djch phü hgp.
- 100% các ca sâ giáo d%lc dáo to thirc hin các bin pháp phOng, ch6ng
djch an toàn; to chirc hçc tnrc tiêp hoc trirc tuyên kêt hçip vOi trrc tiêp phü hçip
theo hu&ng dan cüa B Giáo diic và Dào tao.
3. Bão dam cong tác diu phi các cci sâ diu trj phU hçip vài tInh hInh djch
bnh, phãn tuyên diêu trj giâm qua tâi bnh vin tuyen cuôi; thu dung, cap ciru,
diêu trj kjp th?yi các tnr&nghçip mac bnh truyên nhiêm, hn chê den müc thâp nhât
cac tnrng hçip tr vong, biên cht'rng.
4. Tang cu&ng cong tác truyn thông, nãng cao nhn thüc, thay di hânh vi
cüa nguôi dan ye cong tác phông chong djch bnh.
5. Bao dam hiu qua hott dng ph6i hqp lien ngành trin khai các bin pháp
phông chông djch bnh, kiêm tra, giám sat các hott dng tai djaphwng.
6. Dam bão kinh phi, thuc, vt tu, hóa cht, trang thit bj, phucing tin, và
các nguôn lirc khác, san sang dáp 1mg kjp thii vài các tInh huông ye djch bnh tai
các tuyên.
7. Nãng cao chat Krcmg, tang ci.thng näng 1c y t dir phàng va y t ci sâ cac
tuyên; sn sang 1mg phó vài diên biên cüa djch bnh trên dja bàn.
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V. CAC Cm TIEU CHfNH
- 100% bnh, djch bnh miii phát sinh ducic phát hin và xlr 1 kjpthii.
- 100% di tuqng kim djch y t biên giói duçc giám sat, kim tra và xi:r 1 y
tê theo dung quy djnh, không dê djch bnh xâm nhp qua cra khâu.
- 100% can b lam cong tác tMng kê báo cáo bnh truyn nhim ducic tp
huân ye giám sat, cOng tác thông tin, báo cáo bnh truyên nhim, nãng cao chat
lixçing va huâng dan sIr diing báo cáo bang phãn mêm qua mng internet.
- 100% hành khách xut, nhp cánh, qua cãnh ducic thirc hin kim djch y tê
tai cac clra khâu, phát hin kjp thri các trung hçxp mac bnh truyên nhiêm dé to
chlrc quãn l, cách ly.
VI. CHI TIEU CU THE 1)61 VOI MQT sO BNH TRUYEN NHIEM
1. Dch COVID-19: Ngui m.c COVID-19 nguy ca cao, nguäi có triu
ch1mg can can thip tii cd sâ y tê duçic giám sat, quãn 1, chuyên tuyên kjp thii, dam
bão an toàn, han ché tOi cia biên chIrng nng, ti:r vong lien quari den COVID- 19.
2. Bnh Ebola, MERS-CoV, ctlm A(117N9): Không d djch bnh xâm nhp
vào Vit Nam.
3. Bnh cüm A(H5N1), cüm A(H5N6): 100% djch duxçc phát hin, xlr 1
kjp th?yi, không dé lay lan trong cong dông.
4. Bnh sót xuit huyt
- KhOng d djch bnh lan xáy ra.
- T' 1 mAc: <461/100.000 dan.
- T' 1 cht/mAc: <0,02%.

21
T 1 ca lam sang duçic xét nghim djnh tup vi tht ti thi&i 3%.
5. Bnh siit ret
Không ghi nhn ca bnh, duy tn tt thành qua Loi trr s& ret.
-

6. Bnh dii
Không ghi nhn ca bnh
7. Bnh tay chân ming
T' 1 mac: < 132,2/100.000 dan.
T l tCr vong: <0,07%.
8. Bnh tã, ly trc trüng: 100% djch duqc phát hin, xir l kjp thri,
không d lay lan trong cong dông.
9. Mt s bnh truyn nhim thuc Chtrong trInh tiêm chüng m& rng
Duy tn thành qua thanh toán bi lit, loai tth un van sy sinh.
TS' l tiêm chüng dy dU vc xin trong Chuang trInh tiêm chüng m& rng
cho tré duth 1 tuôi dt ~: 95% quy mô xa, phix&ng.
Bnh sâi, rubella
+ Không d djch bnh lan xãy ra.
+ T' lê mac: 05/100.000 dan.
-
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+Ti1êttrvong: <1,8%.
Bnh bach hu: Không ghi nhtn ca mc
Bnh ho gà: T' 1 mc 0 1/100.000 dan
Bnh ho gà, bach hâu, viêm não Nbt bàn B và các bênh truyn nhim
thuc Chuang trInh tiêm chüng ma rng khác: giám 5% so vai trung bInh giai don
5 näm2016-2020.
THI GIAN THIfC HIN
VII.
Vic trin khai thrc hin Nghj quyêt s 38/NQ-CP cüa Chmnh phü trong thai
gian 02 näm, nàm 2022- 2023 (hiu lc thirc hin theo quy djnh t.i Nghj quyêt so
3 8/Q-CP cüa Chinh phU, bat dâu tCr ngày 17 tháng 3 näm 2022); cong tác phông,
chng djch bnh truyên nhiêm ti1y theo tInh hInh djch bnh së ducic tiêp tiic cp
nh.t, bô sung, diêu chinh, sira dOi kjp th?yi, phU hçip theo chi dio, huàng dn cUa
ChInh phU, B Y tê.
VIII. CAC GL&I PHAP THIfC HIN
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1. Cong tác quail I, chi do
a) Tip ttc tang cu&ng sr lânh do cüa Dáng, huy dng câ h thng chInh trj
nhât là ti ca sa, huy dng tôi da nguOn hic và strc mnh toàn dan, huy dng toàn
dan tham gia cOng tác phông, chOng djch; Nãng cao hcm nUa trách nhim ngueYi
thrng dâu các thm vj, dja phucmg; bâo dam tinh chU dng, linh hot, tr chju trách
nhim; Thirc hin tot phuong châm "bôn ti chô", dc bit là chi huy, diêu phôi,
phôi hqp ti chô dé dáp 1rng có hiu qua các t'mh huông djch bnh theo kjch bàn
phàng, chông djch; báo darn sij phôi hqp có hiu qua giüa các hrc luqng ti ch và
1irc luqng tang cu&ng khi can thiêt; xây dirng quy chê phi hçvp lien ngành và diu
phôi nguOn lc trong các tInh huông cüa djch bnh.

22
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b) Cp nht, t chüc trin khai thrc hin các kjch bàn phông, chng djch bão
dam thIch l'rng an toàn, linh hoat, kiêm soát Co hiu qua djch COVID-19. Kjp thi
xây dimg phi.rang an, kê hoch, giài pháp phü hçip dê phOng, chông djch trong tmnh
huông djch büng phát mnh, trên din rng, vuçlt qua näng hrc cüa h thng y t và
tInh huông có biên chüng mâi nguy hiêm han.
c) Các c.p chInh quyn, các ca quan, dan vj chun bj các sn sang các
phuang an, diêu kin, nguôn 1rc, phân Cong cii the trong cOng tác phông, chông
djch; sAn sang dáp rng vâi diên biên cüa djch bnh; khOng chU quan, lcx là, xem
nhç; không dê bj dng, bat ng. Bão dam dü thuôc, sinh phâm, hóa chat, vt tu,
trang thiêt bj... theo phuang châm "bOn ti chô" dé sAn sang cho các kjch bàn
phông, chong djch; bAo dam an sinh xA hi, an ninh, trt tir và an toàn xã hi; Bão
dam vi'ra phOng, chông djch vüa phát triên kinh té - xA hi và on djnh dài sOng cüa
ngu&i dan; Các Ca quan, to chüc, doanh nghip chU dng xây dmg và to cht'rc thic
hin hiu qua kê hoch phông, chông djch gAn vâi phuang an lam vic, hoat dng,
sAn xuât, kinh doanh.
d) Ap ding các bin phAp phOng, chng djch theo tinh thAn "thIch urng an
toAn, linh ho.t, kiêm soát hiu quA djch COVID-19".
d) Tip tic phi hçip vâi các dan vj lien quan t chirc trin khai thirc hin
hiu quA mlic tiêu ngän chn nguôn lay nhiêm xâm nhp ben ngoAi vA khoanh
vüng, phAt hin sam, eAch ly, dp djch tü ben trong.
e) Cüng c Ban Chi dao phông, ching djch bnh các cAp d nãng cao chAt
krqng, hiu quA và chU dng trong phông chông bnh djch, kjp th?ii chi do triên
khai cOng tác phOng, chOng vA 1rng phó khi djch bnh xAy ra trên dja phucing. TAng
cuing trAch nhim cUa Uy ban nhan dan cAc cap trong cOng tác phàng, chông djch
bnh.
g) Cng c va tAng cumg hot dng cüa các Di phOng chng djch ca dng
tü thAnh phô den các qun, huyn sAn sAng dAp i'rng chông djch.
h) Kjp thai chi do cong tAc phOng chng djch, không d djch bnh büng
phát, dc bit dOi vài các bnh nguy hiêm và mài nôi (CO\TID- 19, cüm A(H7N9),
cüm A(H5N1), MERS-CoV, Ebola...).
i) Phân cong cAn b thuang trirc phóng chng djch (Dci cd dng phàng
chng djch), cO kê hoch kiêm tra, dOn dôc, chi do tuyên duOi.
k) Djnh kS' th chirc tp hun nghip vi, chuyên mon k5 thut cho tAt cA cAn
b y tê, kip thai cp nht thông tin, tInh hInh, diên biên djch bnh ci the trên the
giOi, khu vrc, ti Vit Nam, c1ng nhu trên dja bàn thành phô Dà NAng den trng
can b dê kjp thai chü dng üng phó.
1) Thirc hin dAy dü cAc ch d chInh sách cho cAc cAn b tham gia phông
chOng djch: phii cap uu dAi, ph cap phOng, chông djch, trirc djch...
m) Tang cuang xA hi hóa cOng tAc phOng, chng djch bnh truyn nhim,
huy dng các to chüc chInh trj, chinh trj - xA hi và nguai dAn và cüng vai ca quan
quAn 1 nhAm phA.t huy duçic hiu qua cao nhât.
n) Tham mru trin khai xü phtt vi phtm hAnh chInh trong lTnh vrc y t vA
phông, chOng djch bnh truyên nhim.
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2. Hoàn thin chinh sãch, pháp 1ut v phông, chng djch
a) Cn Cu CC chInh sãch, pháp 1ut v phông, chng djch cUa Trung ixong,
tang kit, dánh giá vic thirc hin các c chê, chInh sách ye phông, chông djch; nhât
là djch COVID- 19 dé kjp thii tháo gi hoc kiên nghj, dê xuât tháo g& theo thâm
quyn các khó khãn, vuàng mac can trO cong tác phông, chông djch; tang cithng
cài cách thu tic hãnh chInh, phân cap, phân quyên; cong khai, minh bach, tiêt kim,
hiu qua; phOng, chông tiêu circ, tham nhO.ng trong phOng, chông djch.
b) Rà soát, hoàn thin cu ch& chinh sách hoc kik nghj, d xut hoàn thin
cci ch& chInh sách theo thâm quyên.
c) Hoàn thin cci ch tài chInh, các quy trInh, thu tic tip nhn vin tIV, tài
trçl, d.0 thâu, mua sam, d%I phông vQ.t tu, thuôc (kê Ca vic xã hi hóa), vac xin,
trang thit bj y tê, hóa chat... ph%ic vi cho cong tác phông, chông djch.
d) Huy dng sr tham gia cüa 1%rc krcng y t ngoài cong l.p; bâo dam an sinh
xA hi trong diêu kin djch bnh, trong do km dôi vâi các nhóm d bj ton thucmg.
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3. Nhim viii, giãi pháp y t
3.1. Bao phü vc xin phông COVID-19
a) Trin khai vic tiêm vc xin báo dam tin do nhanh nht cO th; tang
cumg vn dng ngu&i dan tiêm väc xin, di trng ngö, gO ttrng nha, rà tirng ngu?i
(bao gôm cà ngui bnh den khám ti cc sâ y tê) dêtránh bO sot; to chüc triên khai
tiêm an toàn, khoa hçc, hiu qua cho tré em tü 5 tuoi den duâi 12 tuoi ngay khi có
vc xin. Thiic hin tiêm vàc xin müi thu 4 cho nguôi lànvà mQi thu 3 cho tré em tr
5 tuôi den duâi 18 tuOi và tiêm chUng cho tré em tr 3 tuôi den 5 tuôi theo quy djnh,
huàng dn cUa B Y tê.
b) Trin khai thirc hin quy djnh cUa Trung uong, B Y t v c.p nht thông
tin ye ngithi dan dA dugc tiêm väc xin phOng COVID- 19 dê tInh toán chInh xác t
l bao phil tiêm chUng, giám sat t l bao phü väc xin phàng COVID-19.

ho
a
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3.2. Rà soát, quãn 1 hiu qua ngu'ôri mc COVID-19 nguy co cao
a) Tang cung quãn l ngtthi mc COVID- 19 nguy cci cao (nguii có bnh
nên, ngu?Yi trên 50 tuôi, phii nil có thai, nguii nguYi chua tiêm du vãc xin phông
COVID-19 a nguài trén 18 tuôi);
b) Thc hin xét nghim tm soát phát hin nguai mc COVID- 19; chäm
sOc và diêu trj nguYi mac COVID- 19 thuc ngóm nguy cci; báo ye nguai thuc
nhóm nguy cci khi nguii song chung, nglxäi cilng gia dInh bj mac COVID- 19;
c) H trg chãm soc th chat và tam l xã hi; giám sat, theo dOi silc khôe,
chuyên tuyên kjp thii, hn ché den mc thâp nhât biên chirng nng yà tcr vong lien
quan den COVID-19.
3.3. Tang cu'O'ng giám sat và thirc hin các bin pháp phông, chng djch
COVID-19
a) Thrc hin giám sat djch t theo huâng dn cüa B Y t; trin khai dng b
giám sat trçng diem yà giám sat thu&ng xuyên; tang cung nang 1irc phãn tIch, dir
báo tInh hInh dich bênh tren dia bàn.
b) Kjp thai sila di, b sung, cp nht các hiràng dn chuyên môn, th%rc hin
hiu qua các bin pháp phOng, chông djch COVID-19 theo quy djnh cUa B Y t,
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bão darn dung phucing châm thIch irng an toãn, linh hot, kim soát hiu qua djch
bnh, dông thai khôi phic, phát triên kinh tê.

c) Thrc hin linh hoat nguyen tc "ngän chn - phát hin - cách ly - khoanh
vUng - dp djch" theo quy mô và phm vi hçp nhât có the, phu hcip vài diênbiên
djch bnh; áp d%ing linh ho,t cong tht'rc chông djch "5K + väc xin, thuôc + diêu tn
+ cong ngh + thirc ngixai dan + các bin pháp khác"; các ca quail, to chüc,
doanh nghip phâi thrc hin giám sat thumg xuyên, djnh kS' và cp nht, báo cáo
kêt qua dánh giá nguy ca lay nhiêm.
d) Thic hin phü hqp, kjp thai, khoa hçc và hiu qua cong tác xét nghim
phát hin các tnthng hçip nhiêm.
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d) Thit 1p ca s dft 1iu phiic v1i cho cong tác di báo và giám sat gm: (1)
tInh hmnh djch; (2) hoat dng diêu trj; (3) tiêm chüng; (4) khâ nãng và hiu qua dáp
irng phông, chông djch, hiu qua diêu trj.
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3.3. Nâng cao nãng lire ella y t dij phông, y t co s&; Hang cao Hang lirc
giám sat, xét nghim và thirc hin các nhim vy chuyên mon khác trong
phông, chng dich; Tang clr&ng näng hrc khám bnh, chu'a bnh

an
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a) V h thng y t dir phông, y t co sâ; nãng cao näng lyc giárn sat, xét
nghim và thirc hin cáe nhim vi chuyên mOn khác trong phông, chông djch
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- Dam bão h thng y t dir phông, y t cci sâ thc hin hiu qua cong tác
giám sat, diêu tra, xir 1, lay mâu xét nghim, dáp 1rng kjp thai vâi các diên biên
cUa djch bnh; tang cu&ng truyên thông và ho trq nguài dan tiep cn vIi các thông
tin phông, chông djch bnh.
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- Tang cuang du tr Co so vt ch.t và ngun nhán lire cho co sO y th dir
phông, y tê cor sO (bao gôm ca tuyên y té cci sO dc thu trong các co sO giam giü, co
sO cai nghin, các trung tam báo trçx xã hi) dé nâng cao näng hic giám sat, xét
nghim và thirc hin các nhim vi chuyên mOn khác trong phông, chông djch.
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- Duy trI, phát trin, bão dam phóng xét nghim 0 c.p d an toàn sinh h9c
phü hçxp ti Trung tam Kiem soát bnh t.t thành phô và các cci sO y tê trên dja bàn
thành phô.
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- CUng c Trung tam Kim soát bnh tt thành ph6; duy tn, phát trin mô
hInh Trung tam Y te qu.n, huyn có thirc hin nhim v y tê d%r phông.
- B trI s lucmg hçTp l Trtm Y t, nhãn viên y t (ci djnh và liru dng) theo
quy mO dan sO, khOng phii thuOc vào dja giOi hành chInh và phát huy vai trà, bão
dam chê dO chinh sách cho dOi ngü nhân vien y te dê quán l, theo dôi chàm soc
suc khOe ban dâu thiet yeu cho ngi.rOi dan trên da bàn.
- Thirc hin nghiem ttc các chi do, cp nht, tñn khai thirc hin các quy
djnh, huOng dn dUa Trung uong, BO Y té, SO Y tê ye các bin pháp phông chông
djch COVID- 19 và các bnh truyên nhiêm khác ti cira khâu theo quy djnh.
- Di vOi các bnh truyn nhim nguy him, mOi ni, mOi xut hin trO 1i:
Tang cuOng giám sat bnh chü dung, phát hin sOm các tru&ng hp m&c bnh dâu
tien d có bin pháp dieu tra djch te, each ly, xét nghim, thu dung, diêu trj kjp
th0i. Thirc hin xir l Ca bnh, ô djch trit dê; phãn tIch, dir báo xu huOng phat triên
cüa bnh djch 0 tir11g ô djch dê có bin phap phông, chOng thich hçip; thc hin
cong tác giám sat, báo cáo theo quy djnh.
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- Phát huy ti da các bin pháp phông bnh chU dng bang vac xin, dtc bit
là các hot dng cüa chuong trInh tiêm ching quôc gia. Dt t 1 tiêm väc xin cao
trên 95%, dam bào chat krcrng müi tiêm.
- ChU dng dir báo các bnh djch xáy ra tti các dja phuong d có bin pháp
phOng, chông. To chüc tri,rc chông djch 24/24 gRi trong thii gian có djch.
- Xây dimg k ho.ch giám sat, phông chng chü dung các bnh djch thi.thng
gp a dja phucmg.
- Tü các co s& khám, chOa bnh, t chi'rc t6t khu vlrc cách ly, diu ftj brih
truyn nhim nguy hiêm; thc hin nghiêm tUe các bin pháp phông, chông lay
nhim trong bnh vin. Chuân bj sn sang, day dU boa chat khCr trUng, trang bj bào
h cá. nhân.
- Dam báo dáp i.'rng các yêu câu dôi vài khu vrc cách ly di vói tirng 1oi
djch bnh, tránh lay nhim chéo trong môi truemg bnh vin.
- Huy dng các co sâ y tê ngoài cong 1p tham gia phông, chng dch.
- Th%rc hin ch d thông tixi, báo cáo theo mu quy djnh cUa B Y th theo
Thông tu so 15/20141TT-BYT ngày 15/5/2014, Thông Ui 54/2015/TT-BYT ngày
28/12/2015 cUa B Y tê và các quy djnh cila co quan có thâm quyên.
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b) Di vâi h thng khám bnh, chUa bnh:
- Tip t11c nãng cao n.ng lc co sâ khám bnh, chUa bnh, dU khá nng cung
c.p các djch vi khám bnh, chüa bnh dáp irng nhu câu cUa ngu?ñ dan trên dja bàn;
ngoài nhim vi phiic vij khám bnh, chia bnh trên dja bàn thành phô con có näng
hrc h trq các dja phuong lan can.
- Sn sang thit 1p co sâ thu dung, diu trj C OVID- 19 phU hçip vOi tInh h'mh
djch benh trên dja bàn, bão dam dU trang thiêt bj, vat Ui tiêu hao, phuong tien
phOng hO Ca nhân, thuôc diêu tn cho các co sâ thu dung, diêu trj COVID- 19; thiic
hien khám benh, chUa benh tir xa, có co chê cap phát, cung irng thuôc phU hqp,
hieu qua bào dam ngithi mac COVID-19 duçrc diêu tn kjp thii. Bào dam các co sO
khám benh, chüa benh vra thirc hiOn cong tác kiêm soát, phOng, ch6ng djch vra
thirc hiOn cong tác khám benh, chUa benh cho nguai dan.
- Trin khai nâng cao nàng 1rc chuyên môn, cUng c nàng 1irc diu trj cUa h
thông khárn benh, chita benh; chuãn bj san sang giuYng hôi src tIch crc, bào dam
nàng hrc hôi src tich cic cho dOi ngU bác si, diêu duang; thng cuang chi do, h
trg chuyên mon k5 thuat, diêu dng, luãn chuyên nhãn Jirc phU hqp.
- Tip can sOm vOi các thu& diu trj dc hieu COVID-19; dng thai to mçi
diêu kien thUc day nhanh nhât viec san xuât, chuyên giao cOng ngh, gia cong
thuôc diêu tr COV1D- 19 tai Viet Nam; báo dam chU dng duçc nhüng loi thuôc
co bàn dáp irng yêu câu diêu trj sam.
- Thit 1p h tMng theo dOi si.Trc khóe thông qua y t co sO và thay thuc
dônghành (ho trq qua dien thoi hoc internet...); thành 1p các tram y t hru dng
khi can thiêt dê bão dam ngithi dan diiçic tiêp can vOi djch vii y t tü sOm, tr xa Va
tr co sO. Triên khai các hot dng ye quãn l, chãm soc. diêu trj va h trq nguai
mac có nguy co chuyên nng ngay tui cong dông.
- Các co sO khám benh, chüa benh quãn 1 và diu trj nguai m&c COVID-19
cap nhât d lieu khám beth, chUa benh; thic hien theo dOi, khám và phçic hi chUc

26
nang mt cách linh hot, khoa bce, hiu qua cho ngixi m.c COVID-19 sau khi
khôi bnh trong vông 12 tháng.
- Bäo darn các co sâ khám bnh, chüa bnh vi'ra thirc hin cong tác kim
soát, phông, chông djch vüa thire hin cong tác khám bnh, chUa bnh cho ngithi
dan; tAng cu&ng khám bnh, chtta bnh tCr xa phü hqp vOi thirc tin.
- Cp nh.t, irng diing kjp th&i cac phác d diu trj COVID- 19 bang y hc
hin di, kêt hçip y hc hin di vói y hc cô truyên bào darn khoa hoc, hiu qua.
- Kin toàn h thng e.p ci'ru ngoi vin.
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3.4. Cong tác xét nghim
a) Tang cii&ng nAng 1rc xét nghim: Darn bAo phát hin nhanh, chinh xác tác
nhan gay bnh, bão quãn và gi'ri mâu bnh phârn len tuyên trên kjp thai dê phân
tIch, dánh giá ducic s1r biên dôi gen, kháng kháng sinh cüa tác nhãn gay bnh cüa
các phông xét nghim; Ho trg sinh phârn, thiêt bj xét nghim, chân doán dôi vâi
các bnh nguy hiêm và mói nôi. Chuân bj day dü sinh phâm, thiêt bj xét nghim,
chãn doán. Co kê hoach phân bô cho tuyên duâi dê phôi hçip thirc hin; Chuãn hóa,
thông nhât the phuong pháp xét nghim xác djnh tác nhãn gay bnh truyén nhiêm.
b) Thirc hin eáe cong tác 1y mu, xét nghim mu theo nhu eác hoat dng
dA triên khai nAm 2021. Thrc hin tot kê hoach giám sat huyêt thanh và virut
Dengue 11Am 2022.

:4
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c) Thirc hin hoat dng 1y mu giám sat viêrn phi nng (SVP) theo chi dao
eUa Vin Pasteur Nha Trang.

10

d) Tham gia chung trinh ngoi kim S& xut huyt Dengue do Vin V
sinh djch t Trung uo'ng to churc.
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d) Co k hoach trin khai xét nghirn mt s6 tác nhãn gay bnh tai cáe Ca sâ
yté trên dja bàn.
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3.5. Cong tác dào tio, tp hun
a) T ehüc các lap tp hun eho can b y t cci s& và can bQ các ban, nganh
tti dja phuang ye cong tác phông chông djch bnh va các van ban lien quan; quy
trInh giám sat, kiêm tra, xü 1 các dôi tuçing kiêm djch ytê tai ci'ra khâu; huâng dan
lay miu mt so các tác nhân gay bnh truyên nhiêm tai tuyên qun huyn.
b) Tham gia các lap dào tao nâng cao nAng 1%rc xét nghim bnh truyén
nhiêm; Cir can b tham gia day dU các lap tp huân chuyên mon do cáe ca quan
ban ngành to chj'rc.
3.6. Cp nht, xây dirng và trin khai các kich ban phông, cng djch
a) Cp nh.t, t chtrc trin khai thirc hin các kjch bàn phông, chng djch báo
dam thIch üng an toAn, linh hoat, kiêm soát hiu quA djch COVJD-19 và các djch
bênh truyên nhiêm khác.
b) Kjp thai xây drng phuang an, k hoach, giAi pháp phü hçp d phông,
chông djch trong tInh huông djch büng phát manh, trén din rng, vuçxt qua nàng
lirc cUa h thông y té và tinh huông cO biên chüng rnâi nguy him han.
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3.7. Bão dam ngun nhân lijcvà ch d cho ngtrô'i lam cong tác phông,
chong d1ch COVID-19 va cac d!ch bçnh truyen nhiem khac
a) Thrc hin huy dQng ngun nhiin lirc tir các dja phrnmg, &m vj lan c.n h
trçY phông chông djch cho các daphuang có djch büng phát, qua tài, qua khà nng
clap üng; huy dng 1irc hrçing y tê ngoài cong 1p tham gia cong tác phOng, chông
djch. CO cci chê, chInh sách phân bô than lrc hçip 1 cho y tê dir phOng và yté c
sci, thirc hin trách thim xã hi và ché d luân phiên có thyi h?n.
b) Bão dam c c.0 hçp l di ngü nhân lrc là bác sT và diu duông Co dü
näng hrc ye hôi süc cap ciru.
c) Nâng cao nàng 1irc cho các lrc krçng trong ngãnh y t, hrc krçing ti dja
phucrng, lrc luçcng huy dng tham gia phOng, chông djch.
d) Ap diing mi1c phi cAp uu di ngh cli vâi can bO y t dii phàng, y t ca
so; nghiên cIru chê dO d.c thü, ixu dâi vOi các 1irc lugng vu trang tham gia phOng,
chông djch theo quy djnh.
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4. V bão dam an ninh, trt tir và an toãn xã hOi
a) GiCt vCtng an ninh, trt tir xã hOi trén toàn thành ph trong mci tlnh hung,
tang c.thng cong tác báo dam an ninh con nguvi, an ninh trt tir ti các khu cong
nghip, an ninh cong nhãn, an ninh trong dan Cu; không de phát sinh diem nóng
phüc tp ye an ninh trat tsr, gâybât on xà hOi. Tang cung dâu tranh vOi các the lirc
thu djch, to chic phãn dng, dôi tucrng cc hOi lçii diing tInh hInh djch bnh dê ho,t
dng chông phá Dãng, Nhà ni.rOc, phát tan thông tin xâu dOe.
b) Tang cuOng phông ngl'ra, dAu tranh, xr 1 nghiém cac hành vi loi diing
tInh hInh bnh djch dé vi phm pháp lut; vi phm quy djnh ye phèng, chông djch,
ctc bit là phông chông tham nhüng, tiêu crc trong phông, chông djch bênh truyên
nhiêm.
c) Chü ctng barn sat, nAm chc tinh hinh du lun xã hOi, tam i ngui dan
vñng dch dê chü dng phôi hqp tuyên truyên, vn dng nguYi dan tin tuOng vào
chü trrnmg, chInh sách cüa Dãng, pháp 1ut cüa Nhà nuOc, chmnh quyên dja phuang
ye cong tác phOng, chông djch bnh truyên nhiêm.
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5. V bão dam an sinh xã hi
a) T chirc thrc hin dAy dü, kjp thii các chInh sách an sinh xa hOi, phüc 1Gi
xã hOi phU hçip vOi tInh hinh djch bnh.

b) Tang cuOng trin khai, i'rng dmg có hiu qua ca sO dU lieu quc gia v
cu
de nàm sat các dôi tuqng can trçl giüp ye an sinh xã hi; huy dung phát huy
d
tot vai trô cüa h thông chinh trj cci sO tham gia xac djnh dôi tucmg và rà soát dé
bão dam ho trç dung dOi tuçing, tránh bO sOt, tránh that thoát; triên khai kip thOi noi
dung h trçi an sinh xa hOi dê phOng, chông djch ngay khi duçic bô sung vào cc sO
dü lieu quOc gia ye an sinh xã hOi.
6. V tài chInh, hu cAn

a) Bão dam dü thuc, sinh phAm, hOa chAt, vat tu, trang thit bj... theo
phucmg châm "bônti chO" dê san sang cho các kjch bàn phông, chng djch. D&
vOi môt so 1oi thuOc yà vt tu thiêt yêu phài cO cc sO dir phOng dü cho tInh hung
xau nhât ya bO sung vào danh mic d%r trü chông djeh cüa thành ph& ChU dng cO
k hoich sü ding trang thiêt bj sau khi kt thüc djch.
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b) Báo dam ngun tài chinh chi cho cong tác phông, chng dch COVID- 19
trên ca sâ huy dng tOng the nguôn hrc nba nuâc (ngan sách trung i.rang, ngn sách
dja phi.rang, nguôn tài trq và các ngun kinh phi hqp phap khác); phái bô trI It nht
30% ngãn sách y tê cho y té dr phông theo Nghj quyêt so 1 8/2008/NQ-QH12 ngày
03 tháng 6 näm 2008 cUa Quc hi.
c) Tip ti1c huy dng, vn thng sJ tham gia dOng gop cüa các doanh nghip,
to chi'rc, Ca nhân; sir tr nguyen chi trã cüa ngtthi mac COVID- 19 khi khám, diêu trj
theo yêu câu.
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d) Rut gun, dan giãn hoá h sa chi'rng tir thanh toán; bâi bO các rào can,
chông chéo, vuâng mac, bat cp hin hành ye chInh sách thanh toán chi phi y tê
cho hot dng khám bnh, chüa bnh trong bôi cãnh djch COVID- 19.
d) Thuc hién các chInh sách h tro' tài chinh báo dam an sinh xâ hôi theo
Chuo'ng trInh ph%ic hôi và phát triên kinh tê - xa hi ban hành kern theo Nghj quy&
s 1 1INQ-CP ngày 30 tháng 01 näm 2022 cüa Chinh phU.
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e) Kinh phi thrc hin Chuang trinh phông, chng djch COVID- 19 ducic b
fri tir nguôn ngan sách nhà nuâc và nguôn tài chinh hçp phap khac (gOm Ca nguôn
kinh phi trong Chucing trInh phic hôi và phát triên kinh tê - xA hi ban hành kern
theo Nghj quyêt so 1 1/NQ-CP ngày 30 tháng 01 näm 2022 cüa ChInh phü), Qu
Bâo hiêm y tê, nguôn cá nhân tr chi trã và kinh phi huy dng tr các to chi'rc, cá
nhân, doanh nghip.
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g) Vic si'r diing kinh phi phông, chng djch bão dam hiu qua, chng tiêu
circ, lang phi. Các co' quan chüc näng thixc hin giám sat chat chê, cong khai, minh
btch kinh phi phông, chông djch.
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7. Bão dam vua phông, chng djch COVID-19 vu'a phát trin kinh t xã hi và n dnh dô'i sng cüa ngtrô'i dan
a) Tip tic trin khai K hoch thIch Ung an toàn, linh hot, kim soát hiu
qua djch COVID- 19 theo Ngh quyêt sO 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 näm 2021
cüa ChInh phü và các van ban cp nbt cüa Trung uo'ng; Tiêp tic triên khai hiu
qua K ho?ch so 1 851KH-UBND ngày 29/10/2021 cUa UBND thành phô Ba Näng
ye vic phiic hôi và thng truâng kinh tê - xa hi thành phô trong bôi cânh thIch lrng
an toàn, linh ho.t, kiêm soát hiu qua djch COVID-19; bão dam thrc hin nhât
quán theo quy djnh, theo chi dto, huàng dan thông nhât cüa các B, ngành Trung
uo'ng và Thành Uy, UBND thành phO, Ban Chi dio phông chông djch COVID- 19
thành phô, các Si, ngành lien quan, dông thii phát huy tinh chü dng, sang to cüa
dja phucing trong kiêm soát tInh hinh djch bnh, to diêu kin khôi ph%lc sãnxuât,
kinh doanh, phát triên kinh tê - xã hi, dua d?ii song sinh hot cUa Nhãn dn dan trâ
1ti tInh trng bInh thu?mg mói; khOng d xay ra tInh trng cic b, cat dr trong ban
hành và thirc hin các giái pháp trên müc can thiet gay ãnh htr&ng tiêu crc tài san
xuât kinh doanh, di sOng xã hi.
b) Các cci quan, dan vj, dja phi.rang, t chüc, doanh nghip chU dng xay
drng và to chüc thiic hin hiu qua kê hoch phông, chông djch gän vói phuang an
hot dng, san xuât, kinh doanh ti dja phuang (den tn xã, phu&ng, tO dan
phô/thOn) và cp nht, báo cáo k& qua dánh giá.
c) Tip tic trin khai cad bin pháp báo dam cOng tác phông, chng djch
khoa h9c, an toàn, hiu qua ti cad Ca s giáo dc dào to khi hçc sinh, sinh viên
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h9c tr1rc tip; en Cu VàO tlnh hInh djch bnh d t chirc hInh thirc dy hçc cho phü
hcip, không dê hçc sinh, sinh viên h9c trirc tuyên kéo dài; lien tic cp nht kinh
nghim thirc tin tot ye vic ma cira iai Ca so giáo diic, dào tao an toàn, kjp thai;
thixOng xuyên kiêm tra, dánh giá dê hiêu rO các tác dng tiêu C%tC cüa vic h9c trirc
tuyên, dc bit là dôi vOi tré em dê Co giài pháp kjp th&i.
d) Trin khai cong tác phOng, chng djch trong san xu.t, giao thông vn tâi
va liru thông, vn chuyên hang boa bão dam không bj gián doan.
d) NguOi dan, nguOi lao dng thrc hin các bin pháp phOng, chng djch
theo quy djnh cüa cci quan có thâm quyên.
8. V vn dng nhân dan và huy dng xa hi
a) Trin khai hiu qua cong tác dan vn, phát huy vai trO nông c& cua Mt
trQ.n T quc Vit Nam các cap và các to chüc thành viên, gop phân tao sr dông
thun xà hi, cüng cô khôi dai doàn kêt toàn dan tc, phãn dâu hoàn thành các miic
tiêu, nhim vi phát triên kinh tê - xà hi dê ra.
b) Tang cuang vn dng các tng lOp nhãn dan, nht là doàn vien, hi vien
va cac t6 chuc thành viên cüa Mitt tr.n To quôc Vit Nam các cap, nguOi có uy tin
và dng bào các dan tOc thiêu so; chuc sac, chüc vic và dông bào có ton giáo tuãn
thU và tIch circ tham gia các hoat dng phông, chông djch COVID- 19 và các djch
bnh truyn nhim khác; vn dng các doanh nghip, to chCrc chU dng, tr giác
tuân thU và tIch circ tham gia các hoat ding phông, chông djch. Da dng hóa các
phucmg thUc v.n dng, huy dng xã hi trong và ngoài nuOc dê tiêp tçc ho trg an
sinh xã hi cho nguai dan gp khó khän.
c) Khuyn khich các hoat dng thin nguyen, h trçi nguOi dan bj ãnh huOng
bOi djch bnh truyên nhiêm theo dUng các quy djnh cUa pháp lut hin hãnh.
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9. V truyn thông, cong ngh thông tin
9.1. Nâng cao nhn thirc v phông, chng djch COVID-19 thông qua
cong tác thông tin, giáo diic, truyn thông
a) Da dng hóa các loai hInh và phuang tin, phuang thUc truyn thông,
phong phU ye ni dung, phU hop yOj tirng dôi tucxng; thuang xuyên, chU dng cung
cp thông tin day dU, kjp thOi, khoa hoc, chInh xác ye djch COVID- 19, ye chiên
h.rccc, hiu qua cUa tiêm yäc xin phOng COVID-19.
b) Truyn thông y phOng, chng djch bnh truyn nhim huOng tOi nâng
cao than thUc, thUc yà thay dOi hành vi cUa nhân dan; tao niêm tin, sr dông thun
cUa nhãn dan; chông vic phãn bit dOi xU, giü bI mt riêng tix cUa nguOi mac
COVID-19. ChU trgng truyên thông ye nhthig n lirc cong hin, sr by sinh cUa các
tp the, ca nhan trong phOng, chOng djch.
c) ChU dng buy dng các co quan truyn thông, báo chi trong du tranh,
phãn bác các quan diem sai trái, thU djch; ngàn chn các thông tin xâu dec, tin giã,
tin không duçic kiêm chi'rng lien quan den phông, chOng djch.
d) Trin khai có hiu qua cong tác truyn thông gn vOi vic khai dy khát
v9ng phát trién dat nuOc; thUc day tinh tr giác, tIch circ cUa nguOi dan trong phông,
chông djch; lan tOa các kinh nghim hay, tam gucmg tot, truyn cam hi'mg d c vU
toàn xa hi; day math thông tin tuyen truyên dOi ngoi, quang bá hInh ánh cUa
thành phô, cUa Ca nuOc phOng, chông djch hiu qua yà khOi phc hoat dng kinh t
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- xä hi an toãn; truyn tãi kjp thai, khách quan, chInh xác thông tin lien quan v
chInh sách ho trçx phông, chông djch COVID- 19 tti Vit Nam den các to chirc, cá
nhân nuâc ngoài, cong dông doanh nghip.
e) Tang cu&ng tuyên truyn trên các phi.rcmg tin truyn thông di chüng
bang nhiêu hInh thirc:
- Tuyên truyn trên truyn hinh: Xây dijng và phát song các thông dip truyên
bInh ye phông chông các bnh lruyên nhiêm. Thirc hin các chuyên dê phô bién kiên
thIrc, phóng sir chuyên dê ye tInh hmnh djch bnh có nguy ccx gia tang; các bin
pháp phông ngira, phãn ánh cong tác phông, chông djch nhäm ngän ch.n kjp thai
nguy ccx phát sinh, phát triên thành djch.
- DAng các bài vi& v các khuyn cáo cho cong dng các du hiu thn bitt,
các biêu hin cüa bnh và cách phông chông djch bnh trén các báo, bang tin.
- Cp nh.t các tin bài, san phm truyn thông v Cong tác phOng chng djch
bnh trên website cUa các ccx quail, dcxn vj, dja phucxng. Tang cu?xng tuyên truyen
trén mng xa hi thông qua các trang fanpage nhAm phô biên thông tin rng rãi den
cong dông ye phOng, chông djch bnh.
- T chüc ch.y xe tuyên truyn kt hcxp cp phát ta rcxi v các bin pháp
phông, chng djch bnh cho nguai dan ti các xalphu&ng cO t 1 mac bnh cao.
- T chirc các bui truyn thông tri1c tip nhm tuyên truyn, ph bin kin
thi.rc ye các bin pháp phông bnh cho truang hçc, ngiräi dan t?i cong dông.
- San xut và cp phát các video clip v phOng cMng djch bnh, man hInh
chy chft ti các dja diem cOng cong phü hcxp vâi th.rc tê và tlnh hmnh djch bnh.
- San xut và phân phi các tài 1iu truyn thông tàr rcxi, apphich, poster, dTa
DVD...) v các bnh truyên nhiêm tp trung vào các nhóm bnh hxu hãnh và Co
nguy ccx büng phát thành djch: CO\TID19, cüm, Sot xuât huyêt, Tay chân ming,
Sai, Thüy du, Rubella,.. .cho cong dông, hãnh khách xuât nhp cánh ti san bay,
bn câng.
- Chi dto m.ng luâi truyn thông giáo diic sirc khOe tang cuang tuyên truyn
các bin pháp phông chOng djch bnh t.i h gia dInh và cong dOng thOng qua mtng
hthi cong tác yiên, y tê thôn ban...
- Trrc din thoi duàng day nOng tu vn phOng, chng djch
- Mng luâi truyn thông các tuyn truy ctp và tãi các các tài 1iu truyn
thông do Trung ucxng và Trung tam Kiêm soát bnh t.t thiêt ké dê to chi'rc các hot
dng truyên thông phOng, chông djch.
- Thuang xuyên cung cp thông tin cho Sâ Thông tin và Truyn thông d
dang tãi tren tOng dài 1022 và cung cap thông tin cho báo chI.
9.2. V cong ngh thông tin
a) Trin khai thng nhAt và có hiu qua vic l'Ing ding cong ngh thông tin
trong quan l, báo cáo và chia sê thông tin ye vàc xin, xét nghim, diêu trj, hu can,
an sinh xâ hii... plc vii phông, chông djch; quãn l vic di l.i cüa nguai d, h
thông, yn chuyên hang hóa và quãn l xuât, nhtp cânh phü hçxp vâi quy djnh,
thông 1 quôc tê; t'mg diing cong ngh thông tin phãi thun lci cho ngithi dan, ccx
quan, dan yj, to chirc, doanh nghip yà ccx quan quán l nhà nuOc các cp trong
phông, chông djch.

31
b) Xây dimg và thirc hin các phuong an bão dam an toàn, an ninh dU 1iu;
lien thông dü 1iu giüa các co sâ dU 1iu, thc hin vic xác thirc thông tin trên Co
sâ dt lieu quôc gia ye dn Cu.
c) Thüc dy Va t chi.rc thrc hin mnh me theo chircing trinh chuyn di s
y tê quôc gia; day mnh hoat dng dngk, khám bnh, chcra bnh tr xa (nhât là
theo dôi và chäm soc st'rc khOe ngui mac COVID-19 ti nhà); hoãn thin và day
mtnh trin khai ho so sue khOe dién th toàn dan.
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10. V h9'p tác quc t
a) Thirc hin cong tác hqp tác quc t phàng, chng djch COVID- 19 và các
bnh truyn nhim khác theo chi do cüa các co quan, don vj dâu môi tuyên tren de
nhn dirge siI h trçl, giüp d kjp thii ye chuyên mon k5' thu.t và nguOn 1irc cho
eOng tác phOng, chông djch COVID-19. Phôi hgp chat chë vOi các nuóe bn thrc
hin Diu 1 Y tê quôc tê dê trao dôi thông tin ye tinh hInh djch bnh và các bin
pháp phông, chông djch.
b) Thirc hin chInh sách iru dãi dAu Pr d phát trin cong nghip dirge; tiêp
cn sam nhât có the các loi vàc xin, thuôc, cong ngh xét nghim, trang thiêt b y
té the h mâi.
c) Tto diêu kin thun lçii dé xi1c tin tài trçir và h trçl chuyên môn, k5 thuât
tr các to chi'rc quOc tê.
11. V nghiên cu'u khoa h9c
a) To diu kin thun igi d khuyn khich các hot dng nghiên cru!hgp tác
nghiên cüu khoa hçc ye phông, diêu trj bnh truyên nhiêm (bao gôm phucing pháp
va các thuc c6 truyên)... tiêp cQtn sam vai các thành tixu cong ngh, khoa h9c k5
thi4t üng diing trong cong tác phông chông djch.
b) Tip tic nâng cao nâng 1irc các phông xét nghim an toàn sinh h9c; nãng
cao nng 1irc nghiên ciru khoa h9c ye djch t, xét nghim, väc xin, tam l xä hi...
lien quan den djch bnh truyên nhiêm dê ung dung vào thrc tiên gop phân phOng,
chông djch hiu qua.

ho
a

IX. NGUON KINH PHI THU'C HI1N
1.Ngân sách nhà nu6c b6 trI theo quy dnh cüa pháp 1ut v ngãn sách nha
nuâc và phan cap ngan sách nhà nuâe hin hành.
2. Qu5' bào him y t, ngun cá nhãn tr chi trá.
3. Ngun vin trg, tâ.i trg, h trg cUa t chuc, cá nhân trong nuóc và ngoài
nuac va các nguOn von hgp pháp khác.
X. TO CHJ'C THIC HIN
1. Các S0, ban, ngành, co quan, don vj, hi, doàn th, co' quan Trung
u'o'ng dóng trên dja bàn và UBND các qun, huyn
a) Can cu K hoch nay, xây drng k ho.ch ci th d t chuc trin khai thrc
hin theo dung chi do cUa Nghj quyêt so 3 8/NQ-CP ngày 17/3/2022 cUa Chinh
phU; dông thii lông ghép vâi vic th%rc hin các nhim v1, giái pháp cüa Nghj
quyêt so 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 cUa Qu& hi; Nghj quy& s
12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/202 1 cüa Uy ban Thung V%1 Quc hôi; các Nghj
quyêt so 86/NQ-CP ngày 06/8/2021, Nghj quyêt s 128/NQ-CP ngày 11/10/2021,

32
Nghj quyêt s 168/NQ-CP ngày 3 1/12/2021 cüa ChInh phü, các van bàn trin khai,
hithng dan khác cUa các BO, ngành Trung uang và cUa thành phô dê dam bão hiu
qua cong tác phông, chông djch CO\'ID- 19.
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b) T chi'xc rà soát, dánh giá, d xut cAp thAm quyn d hoàn thin cc ch&
chinh sách, pháp 1ut ye phông, chông djch COVID- 19 và các djch bnh truyen
nhim khác. Theo chirc näng, nhim vii, can ci'r vào các huâng dan mâi hoc cp
nhtt, bô sung, süa dôi các hu&ng dan dã ban hành cüa Trung uong, cüa thânh phô;
dông th&i phôi hçp vOi các Si, ban, ngành, ccc quan, dcm vj, dja phucing lien quan
dê ban hành hoc tham miru UBND thành phô, Ban Chi cto phông chông djch
COVID- 19 thành phô ban hành theo thâm quyên các van bàn chi do, hrnrng dan
ye cong tác phông chông djch trên dja bàn kjp th&i, dung quy djnh.
c) Kjp thai tháo gc khó khàn, xü 1 các vAn d dt xuAt, phát sinh lien quan
den cong tác phông, chông djch thuc thâm quyên quãn 1.
d) Bão dam cong khai, minh bach, tit kim, hiu qua, dt'mg quy djnh; khOng
d xáy ra tiêu c1rc, lang phI, tham nhUng trong mua sam, sü ding hang hóa, djch vi
phiic viii cong tác phông, chông djch.
d) Khen thi.thng kjp th&i các tp th, cá nhãn Co thành tIch xuAt sAc; xü 1
nghiêm các hành vi vi pham pháp lu.t trong phOng, chông djch.
e) Kim tra, giám sat, dánh giá, sa k&, tng kt vic thrc hin K hoch nay.
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a) Cp nh.t, t6 chüc trin khai kjch ban, phucmg an phOng, chng djch
COVID- 19, bão dam cong tác yté trong tInh huông djch büng phát manh, trên din
rng, vuqt qua nang 1irc cüa h thông y té và tInh huông có biên chüng mâi nguy
him hon theo chi dao, hi.râng dan cüa B Y tê.
b) Kjp thii cp nht, süa di, b sung các quy djnh, hiràng dn chuyên mon
(ye dánh giá cap d djch, xét nghim, cách ly, diêu trj...) nhAm kiêm soát hiu qua
djch bnh, dông thai tao diêu kin thun 1i dê khOi phic, phát triên kinh tê - xâ
hi.
c) Tip ti1c thirc hin các giãi pháp nâng cao näng lirc h thng y t, nhAt là y
tê dir phOng, y tê co sâ; chU trI, phôi hqp vâi Sâ Ni vi và các Si, ban, ngành, dja
phuong lien quan rà soát tO chuc b may, nAng 1irc cüa h thông y tê d%T phOng, y tê
cci sâ; bão dam nguôn nhân 1rc và chê d cho ngirYi lam cOng tác phông, chOng
djch COVID- 19; tiêp tic triên khai an toàn, khoa h9c, hiu qua chiên djch tiêm
chüng väc xin phOng COVID-19 trên toãn thành phô.

d) Chi dao các don vj thc hin tt các hot dng chuyên mOn trong cOng tác
phOng, chOng djch; giám sat chat chê djch tai cong dông, Co sâ y té (giám sat tr9ng
diem, giám sat 0 djch Cu, giám sat vet to truyên bnh, giám sat ca bnh...) dê kjp
thai phát hin sam, xi:r l trit dé không dê djch hung phát; giám sat hành khách
nhâp cánh t'r các vt'mg có djch, v'ing có 0 djch cü nhäm phát hin sam ca bnh djch
dê cách ly khOng dé djch xâm nhp.
d) Các Co sâ khám chüa bnh phài thtrc hin nghiêm vic phân 1ung, kim
soát ngu?ñ ra vào, dam bão cOng tác phOng h cho di ngü y bác si nhAm không d
lay nhim chéo djch bnh. Chuân bj khu cách ly dü givang bnh, thuc, djch
truyên, trang thiêt bj cüng nhu nhàn hic s.n sang tip nhn, each ly, diu trj bnh
nhân.
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e) Dam bão dy dU các trang thi& bj, vt tu, hóa cht, thuc men... cho cong
tác phông, chông djch.
g) PMi hçp vâi Sâ Thông tin và Truyn thông tang cung i'rng d%Jng cong
ngh thông tin trong quãn l tiêm chüng, xét nghim, diêu tn, trang thiêt bj de phuc
vii phông, chông djch; xây drng h thông thông tin chi do diêu hành, giám sat, dr
báo djch COVID-19; chü dng phôi hçip, cung cap thông tin lien quan phông chông
djch và báo v si'rc khóe nguci dan dê Sâ Thông tin và Truyên thông chi dto các
c c1uan báo chI, Cong thông tin din t1r, Tong dài 1022, thông tin co sr tuyên
truyên.
h) Xây drng cc ch xâ hi hóa thuc, vc xin trmnh cp Co thm quyn.

an
l

i) Tham mi.ru, d xu.t, b trI và báo dam ch d chInh sách cho di ngQ nhãn
vién y té dê quán l, theo dôi chäm soc si'rc khOe ban dâu thiêt yeu cho ngui dan
trén dja bàn.
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3. B Chi huy Quân sij thành ph, B Chi huy B di biên phông thành ph
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a) Tip tic tang cu&ng kim soát báo dam an ninh biên giâi, du?ing mOn, li
ma; an ninh trén biên và quán l hoit dng cüa ngu1i, phuong tin trong khu vuc
biên giai bin.
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b) Tip tic huy dng các lrc luqng quãn di phM hçip chat chê vOi ngành
t va các dja phucmg trong cong tác phOng, chông djch bnh truyên nhiêm trên các
dja bàn xung yêu và trong tInh trng cap bach, khãn cap ye djch bnh.
4. Cong an thành ph6
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a) ChU trI t ehüc các lirc luçrng chirc näng bão dam an ninh chInh trj, trt tu,
an toàn xã hi, quãn 1 xuât cãnh, nhp cãnh và an ninh mng, nhât là ti Co sâ;
thng cuing phông ngüa, dâu tranh vâi cac loi ti phm, dc bit là lcii dung tInh
hInh djch bnh dê vi phm pháp lut, chông nguii thi hành cong vi; xü 1 nghiêm
các di tuçTng lçii ding chInh sách phOng, chông djch dê thirc hin hânh vi tham
nhiing, tiêu circ.
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b) Chü dng xây dmg phuong an tang cl.T&ng hrc luqng tham gia phông,
ch6ng djch, bão dam an sinh xã hi, an dan khi tInh hinh djch bnh diên biên phirc
tap, theo dê nghj h trçi cüa các dja phucmg.
c) Chi do Cong an các qun, huyn phi hçip vói các Co quan y t trên dja
bàn, phOi hcrp thirc hin curng chê cách ly, khü khuãn, triên khai các bin pháp
chông dlch khi can thiêt.
d) Tip nhn, kt mM dii 1iu v tiêm chüng, xet nghim, quan i ngui mc
COVID-19 khOi bnh tCr So Y tê vào co sO dii lieu quôc gia ye dan d triên khai
thông that vic l'rng diing ma QR trên the can cithc cong an (hoc hInh thirc phü
hqp dôi vOi nhiing ng.thi chua có the can cuOc cong dan mOi) phiic vii vic quãn l
di 1i cüa ngithi dan và cong tác phOng, chông djch COVID-19.
d) Trin khai các bin pháp báo dam an ninh, an toãn vic kt ni Co sO dii
lieu, bao mt thông tin.
5. St Thông tin và Truyn thông
a) Chü trI, phi hqp vOi Ban Tuyên giáo Thành Uy chi do các Co quan báo
chI và h thông thông tin co sO chü dng, kjp thii cung cap thông tin, ph bin kin
thüc ye phOng, chông djch.

34
b) Chi dto các cci quan báo chI trén da bàn cung cp thông tiii kjp thai,
chInh xác ye diên biên djch bnh và cong tác phông, chOng djch trên dja bàn thành
phô cüng nhix phô biên each lam hay, guong diên hInh trong cong tác phông, ehông
djch; tang cung tuyên truyên to dông thun, niêm tin xã hi; thüc day tinh tr
giác, tIch crc cUa ngui dan trong phông, chông djch.
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c) Chü trI xây dung, tip nhn, 4n hành các nn tang irng ding và ht t.ng
k5 thuat ye cong ngh thông tin trong phông, chông djch COVID- 19 và các djch
bnh truyên nhim khác; xây dirng tiêu chuãn k5' thut kêt nôi, bâo dam an toàn
thông tin, bi mt dti lieu cá nhãn cOng dan; bâo dam h tang viên thông phiic vi
cOng tác phong chông djch, khám chtra bnh.
d) Phi hqp vth Sâ Y t, Cong an thãnh ph6, Bão him xâ hi thanh ph và
các cci quan khác thüc day minh me vic thrc hin chtrang trinh chuyên dôi so yté
quôc gia.
6. So! Lao dng - Thirong binh vã Xã hi
a) ChU trI vic t chi'rc trin khai thirc hin các ch d, chInh sách h trçl các
dôi ttxçlng chju ãnh hithng do djch COVID- 19 và các djch bnh truyên nhiêm khác
theo quy djnh.
b) Chü trI, ph6i hcip vài các cc quan lien quan d xut các giãi pháp bâo dam
an sinh xã hi, ho trçr tré em và nhóm dê bj ton thucing, ngui lao dng, nguii sü
diing lao dng bj ành hiRing bâi djch COVID- 19 và các djch bnh truyen nhiêm
khác. Trin khai thirc hin ngay ni dung ho trcx an sinh xa hii dê phOng, chông
djch khi di.rqc bô sung vào c si dit lieu quôc gia ye an sinh xa hi.
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7. S& Ngoi vu•i
Tip ti1c d.y mnh thirc hin cong tác phông chng djch theo chi'rc näng,
nhiêm vu duoc giao va chi dao cua Bô Ngoai giao dê phuc vu muc tiêu thich ung
an toàn yój COVID-19, ph%lc hôi, phát triên kinh tê- xà hi trên dja bàn thanhphO.
Phôi hcip vOi ngành y tê quãn 1 cac triRrng hçip mac bnh truyên nhiêm có yêu to
nuâc ngoài. PhO biên, tuyên truyên phóng, chOng djch bnh cho nguñ nuàc ngoài.
Phi hçp trin khai tiêm vAc xin phông COVID- 19 cho ngiRii rnrOc ngoài và nguài
Vit Nam a nuâc ngoài trên dja bàn thành phô
8. S& Cong Thiro'ng
a) Rà soát, huàng dn các trung tam thuong rnai, siêu thj, chui cüa hang
tin lçii, chq trrc thuc; các Cong ty thi.rong mi dâu mOi cung üng luong thirc, thrc
phâm và hang hóa thiêt yêu; các doanh nghip gas (tth cira hang kinh doanh gas),
xäng dâu, hoa chat, vat lieu no cOng nghiép, hoat dông dien lire, dich vu logistics,
xuât nhap khâu; các co sâ san xuât, kinh doanh trong ciim cOng nghip thuc thâm
quyn quàn 1 dánh giá, ctp nht, báo cáo kêt qua dánh giá nguy co lay nhim, báo
an toàn phOng, chOng djch COVID- 19 trong hoat dng san xuât, kinh doanh.
b) Tang cu&ng kim tra, quán I' xü 1' nghiêm các hành vi lqi diing khan
hiêm hang hóa trên thj truang hoc li diing djch bnh dé djnh giá ban hang hóa bat
hçip 1 dOi vâi trang thiêt bj y tê, diing ci bão h (khâu trang, gang tay...) dê bão ye
sue khOe, dung d phông, chüa bnh.
c) Chi do phi hçip vâi các don vj Co lien quan dam báo cung cp dU hang
hOa thiêt yêu cho nhân dan trong trithng hçip phãi each ly, phong tOa do djch bnh.
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9. S& Giao thông 4n tãi
a) Tip tic rà soát, huàng dn thirc hin t chirc hott dng vn tâi báo dam
vn tái hang hOa lien tinh, nOi tinh luu thông; to chirc vn tãi hãnh khách cong cong
lien tinh, ni tinh phü hqp vâi tInh h'mh diên biên djch COVID-19.
b) Co phrnmg an huy dng các phixong tin vn tài cOng cong dáp irng vOi
tInh hung djch büng phát can di chuyn nguii dan den khu virc each ly theo dê
nghj cUa ngành Y té.
c) Chi do thrc hin tt cong tác v sinh môi tru&ng phông, cMng cac Ioi
djch bnh tai nhà ga, ben Xe, ben tàu.
d) D xut các phrnmg an phân 1ung cüng nhu hn ch giao thông cong
cong trong tru&ng hçp djch büng phát dê hn chê lay lan djch bnh.
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10. S& Xây diyng
a) Tip tiic rà soát, huàng dk yêu cAu bão dam phông, chng trong quy
hoch xây dirng, dc bit là quy hoch khu virc nhà a cho cong nhãn các khu, cm
cong nghip.
b) Chi dto thirc hin t& côngtác v sinh môi trung, thu gom ph thai, ph
1iu, diet b9 gy phông chông sot xuât huyêt ti các cong trInh xay drng.
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c) Dam bào cung cp nu&c sch cho an ung, sinh hot nhm hn ch các
djch bnh lay truyên qua du&ng tiêu hóa. Phôi hqp vài ngành Y tê trong vic kiêm
tra giám sat chat ltrcmg nguôn nuâc an uông, sinh hot trên dja bàn.
d) Tuyên truyn cong tác phOng, ch6ng djch cho can b, cong näng ti cac
cOng tnxng xây dirng. Chi do các cong trtr?mg xây d%rng khai báo cho ccx quan y
tê dja phucxng khi phát hin có cong nhân, nguâi lao dng ti cOng tru&ng bj bnh
hoc nghi nga mac bnh truyên nhiêm.
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11. S& Tài nguyen và Môi trtrrng
a) Tip tic rà soát, diu chinh và t chüc chi do thirc hin cOng tác thu gom,
xir l, vn chuyên chat thai phát sinh trong phàng, chông djch COVID- 19 và cac
bênh truyên nhiêm khác.
b) Chi do trin khai k hoch thu gom, vn chuyn, xir l chat thai trong
tru&ng hçxp vuçxt näng hrc xr l hin t?i cüa thành phO và cüa các dja phucxng trong
thành phO.
c) Quãn l môi truang, nguin nhlâc: t chi.'rc thanh tra, kim tra các ccx sâ san
xuât kinh doanh có nguôn nuOc thai, dam bão nguôn nuóc thai duçxc xr l truâc khi
xã thai ra môi truxng.
12. S Tài chinh
Trên ccx sâ dr toán cüa các Sâ, ngành, dja phtrcxng và khã näng can di ngãn
sách, So Tài chInh tham miru cap có thâm quyên bô trI kinh phi thrc hin K hoch
nay theo phân cap ngãn sách nhà nuOc hin hành.
13. S& K hoch và Du tir
a) Trên ccx sO khâ näng can di vn, phi hçxp vOi SO Tài chInh và các dcxn vj
lien quan tOng hcrp, can dOi, bô tn nguOn von ctâu tu tr ngân sách thành ph (nu
co) dê thuc hiên ké hoach, trInh cap có thãm quyen xem xét, quy& djnh theo quy
dinh;

36
b) Hang näm trên Co sâ d xut cüa Sâ Y t và các don vj lien quan, tham
muu UBND thành phô lông ghép các chi tiêu, nhim vii lien quan thixc hin
Chuoig trInh phông, chông djch COVID- 19 vào kê hoach phát triên kinh tê hi trên dja bàn thành phô.
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14. S& Giáo diic và Dào to
a) Rà soát, hi.ràng dn phông, chng djch COVID- 19 trong hoat dng giáo
diic, dào tao dam bão thirc hin theo chi dao, hiràng dan cUa B Giáo d%ic và Dào
tao, tInh hmnh djch bnh thrc tiên trên ti'rng dja bàn trong thành phô.
b) Tip tiic chi dao trin khai các bin pháp báo dam cong tác phông, cMng
djch tai các ccr si giáo diic dào tio khi hçc sinh, sinh viên hçc trrc tiêp; cn ci'r vào
tInh hInh djch bnh dê chi dao to chüc hinh thi.rc dy hçc cho phü hqp. Dam bão
100% cac cci s& giáo dic dào tao thc hin các bin pháp phông, chông djch an
toàn.
c) Phi hcip vOi So Y t& và UBND các qun, huyn th chüc tiêm chUng an
toàn cho hçc sinh trong d tuOi phü hqp vOi ffing '°a vac xin; chU trI chi dao vic
cp nhat, báo cáo kêt qua dánh giá an toàn COV[D- 19 trong trtr&ng h9c.
d) Chi dao trin khai các hoat dng phàng, chng djch trong tru&ng h9c,
phôi hçrp UBND các qun, huyn và các don vj lien quan thrc hin cong tác v sinh
mOi tnrOng khü khuãn phông, chông djch bnh, thông thoáng lOp hçc, v sinh môi
truOng diet b9 gy dê chü dng phông chông sOt xuât huyêt, các bnh djch có nguy
co lan nhanh trong tru&ng h9c nhi.r: cüm, sOi, thüy du, quai bj, tay chân ming và
các djch bnh khác.
d) Chi dao t chi'rc các hoat dng tuyen tmyn, giáo dic chAm soc sic khOe,
phOng, chng djch cho h9c sinh, sinh viên.
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15. SO Van hóa, Th thao, SO Du llch
a) Rà soát, huOng dn thIch img an toàn, linh hoat, kim soát hiu qua djeh
COVID- 19 trong hot dtng van hóa, the thao và du ljch theo chi dao, huOng dn
cüa B Van hOa, The thao và Du ljch; chi dao các don v, CO SO thirc hin hiu qua
các bin pháp phOng, chông djch theo huOng dan cüa ngành y tê; cp that, báo cáo
kêt qua dánh giá an toàn COVID- 19 và các bnh truyên nhiêm khác trong hot
dng van hóa, the thao và du ljch theo dung quy djnh.
b) Sâ Du ljch chü trI, phi hçp vOi các SO, ban, ngành, cci quan, don vj, dja
phuong triên khai hiu qua vic thc hin phuong an mO cira lal hoat dng du ljch
trong dieu kiin bInh thumg mOi.
16. SO Nông nghip và Phát trin nông thôn
a) Rà soát, htr&ng dan báo dam an toãn phOng, chng djch COVID- 19 trong
các hoat dng nông nghip, lam nghip, ngu nghip.
b) Trin khai K hoach phOng, ch6ng djch trén gia süc, gia cam, thc hin
tot vic tiêm vac xin phOng bnh cho gia sue, gia cam. Dc bit tang cu&ng vic
tiêm väc xin phOng chông bnh dai cho dan chó, mèo theo quy djnh. Tuyên truyn
các bin pháp phông chOng djch cho gia sUc, gia cam dé nhãn dan chu dng ap
ding các bin pháp phOng chOng djch trong chàn nuôi. T chi'rc và duy trI hoat
dng cüa các chôt kiêm djch dng 4t, không dê gia SUC, gia c.m khOng rô ngun

37
gc kru thông trên dja bàn thành ph; phi hqp xir 1 trit d các djch trên gia
sue, gia cam, chü trçng các djch bnh có khã näng lay sang ngiri.
c) Phi hcip vci UBND các qun, huyn lien quan chü dng diu chinh k
hoch san xuât nông nghip dê tránh thiêu hiit nguôn cung, bão dam an ninh luong
thrc trong phông, chông djch bnh và thãm h9a.
17. S& Khoa h9c và Cong ngh
Khuyn khIch trin khai các d tài nghiên cCru khoa h9c trong lTnh virc
phông, chông djch bnh; Tang cu?ing các hot dng nghiên ci'ru phic vi chãn doán,
diu trj COVID-19...; nghiên c11u üng diing các thành tru cong nghe, khoa hçc k5
thuat phic vi cong tác phông chông djch.
18. S& Ttr pháp
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Tip tiic rà soát, d xut B Tu pháp v cci ch chInh sách háp 1ut phOng,
chng djch COVID- 19; dê xuât sira dôi, bô sung các vuâng mac ye the chê can trâ
hot dng san xuât, kinh doanh trong diêu kin djch bnh.

nl

19. S&Nôivu
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a) Phi hçp vOl SO Y t rà soát t chi'rc b may, n.ng hrc cUa h th6ng y
ccisO,ythdi.rphong.
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b) Phát huy vai trO cüa các t chirc ton giáo trong phông, chng djch.
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c) HuOng dn cong tác thi dua,, khen thuOng trong phông, chng djch.
20. Ban Quãn 1 khu cong ngh cao và các khu cong nghip Ba Nng
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Rà soát, huOng dn các doanh nghip, c sO san xuAt cong nghiêp trong cac
khu cong nghip, khu cong ngh cao thirc hin dánh giá, cp nht, báo cáo kêt qua
dánh giá nguy Co lay nhiêm, báo dam an toàn phông, chông djch COVID- 19 và các
djch bnh truyên nhim khác trong hot dng san xuât, kinh doanh.
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21. Thanh tra thành ph6
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Chi do t chi'xc thirc hin cong tác thanh tra djnh kS', dt xuAt trong phông,
chng djch nhäm chong tiêu circ, tham nhUng, lang phi.
.,

ho
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22. Bao hiem
Xa h9i thanh
phoA

a) Báo dam chi trá bão him xà hi, bão him tht nghip cho các di lirqng
bj ãnh huOng b&i djch COVID-19 và các djch bnh truyên nhiêm khác theo quy
djnh.
b) Báo dam thanh toán chi phi khám bnh, chtra bnh theo diing quy dinh
cüa pháp 1ut ye báo hiêm y tê cho nguOi có the bão hem y tê trong djch bnh
truyên nhim don gián, thun tin.
23. Dài Phát thanh - Truyn hInh thành ph, Báo Ba Nng
a) Tang cuOng cong tác truyn thông nh&m to sr huOng üng, tham gia cUa
xa hi trong phông, chOng djch; phãn ánh kjp thOi ket qua phOng, chông dch. Kip
thOi c vu, biu di.rong các tam guong tp the, Ca nhãn then hInh, các mO hInh
chng djch hiu qua. Tang cuOng th&i lung, nâng cao chat luqng thông tin ye các
huOng dn diêu trj ngu&i mac bnh truyên nhiêm và các bin pháp phông, chông
djch bão dam tinh khoa h9c, chmnh xác dông thOi d hiéu, d nhO.

38
b) Tang ctthng thông tin v tInh hInh djch bnh trong nuOc, th gii; các tiên
bô khoa h9c, kS thutt, các giãi pháp mâi trong phông, chông djch.
24. D ngh Uy ban Mt trn To quc Vit Nam thành ph vã các to
chüc thãnh viên
a) Phát huy sirc math khi dai doàn kt toân dan tc, huy dng toàn dan
tham gia Cong tác phOng, chông djch theo chüc näng, thim vi duçic giao.
b) Tang curng phi hqp vyi các cp chInh quyn vn dng nhãn dan nãng
cao thirc, tr giác tuan thu các bin pháp phông, chông djch bnh; tiêp tyc vn
dng các Co quan, to chuxc, doanh nghip vüa phông, chông djch bnh, khäc phiic
nhimg hu qua do djch bnh gay ra, vira duy trI, phát triên hoat dng san xuât, kinh
doanh... phát huy tinh than tçr giác và sang tao cUa các tang lrp nhân dan trong
phông, chông djch.
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c) Tip tic phi hcip vri chInh quyn các cp giái quyêt có hiu qua nhUng
van dê xã hi bixc xüc ngay tai Co s; tham gia tuyen truyên, 4n dng và giám sat
vic thirc hin các bin pháp phong chông djch tai dja phuong.
25. D nghj Ban Dan vn Thành üy: Tiêp ti1c phát huy cong tác dan vn
trong vic buy dng xä hi tham gia phông, chông djch.
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a) Xây dijng k hoach và t chirc trin khai thirc hin kjp thñ, toàn din,
hiu qua Kê hoach nay trên dja bàn quãn 1.
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b) Thirc hin nMt quail, thng nht i các dtp v các quy djnh, hi.ràng dn
cüa Trung uang, cüa thành phô ye cOng tác phông, chông djch, dông thii sat vOi
tInh hInh thc tin dê kiêm soát djch hiu qua.
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c) Rà soát cac quy djnh v phông, chng djch d si:ra di, b6 sung kjp thai
phü hçp vài tmnh hInh djch cUa dja phuo'ng.
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d) T chirc thirc hin vic mua sm d phçic vii cong tác phông, chông djch
dung quy djnh, bão dam cong khai, rninh bach, cht chë và phOng, chông tiêu crc,
lang phi, tham nhung; tang cung kiêm tra, giám sat.

ho
a

d) PhM hçp vi ngành y th cüng c h thng y t co sâ, y t d%r phàng, nãng
cao chat luqng cüa các co sâ khám bnh, chüa bnh phiic vii cho cOng tác phông,
chông djch; bão dam các nguôn hxc cho boat dng y té dr phông trên dja bàn theo
quy djnh hin hành.
e) Bâo dam các thim vi,i, giãi pháp v an sinh xa hi trên dja bàn, chü tr9ng
hO trçY tré em và nhóm dê bj ton thucmg, ngithi lao dng, ngtthi sr diing lao dng bj
ãnh huâng bâi djch COVID-19 va các djch bnh truyên nhiêm khác.
g) Rà soát, hi.thng dn các cho trrc thuc, siêu thj mini, cüa hang tiên lqi, co
sx san xuât, kinh doanh, djch vi thuc thâm quyên quãn 1 thrc hin dánh giá, cp
nh.t, báo cáo kêt qua dánh giá nguy co lay nhiêm, bào dam an toàn phông, chông
djch trong boat dng san xuât, kinih doanh.
h) T chuc vic tp hu.n chuyên mon cho các Iirc luqng lam cOng tác phông,
chong djch trén dja bàn.
i) Chi dao the co quan chuyén mOn tai dja phircing tang cu&ng các bin pháp
huóng dan, tuyên truyên, phô biên các quy djnh ye thu gom, khir khuân cho nguôi

39
dan; chi dao vic thirc hin thu gom, vn chuyn và tang hçip thông tin, s krqng
chat thai phát sinh trong phông, chng djch; chii dng giám sat, diéu tiêt, 1a ch9n
phuong an phU hçip trong qua trInh thu gom, 4n chuyn và xir l chat thai phát
sinh dáp 1mg theo tirng cap a djch COVID-19; dam bão kirih phil thirc hin quãn 1
chat thai; huy dng tôi da nguon hrc cUa các cci sâ ducrc phép xü l chat thai và sr
tham gia h trçi cUa các M chlre, Ca nhãn có lien quan.
k) Tang cu&ig don dc, kim tra nht là a cp co sâ, chun bj các diu kin
can thit d sn sang dap 1mg nhanh theo din biên ciia djch bnh.
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1) Huy dng các hrc lung thirc hin phucmg chain "di tirng ngö, gO tirng
nhà, rà tirng ctôi tuçlng" và "tiêm chling vra là quyên igi, vira là trách nhim vai
bàn than, gia dInh, cong dông và dt nithc"; dông th?yi dy mnh tuyén truyên, van
dng, tIch crc dua ngu?ñ dn các dim tiêm chüng dé tiêm chüng phông COVID19 d1mg ljch, îü müi theo quy djnh; chiu trách nhim chInh dam bão dat t) 1 tiêm
ch1mg vAc xiii phông COVID-19 trên dja bàn theo quy dinh.
m) Thuorng xuyên. djnh kS' kim tra, giam sat, dánh giá, so kt, tng kt vic
t chlrc trin khai th%rc hin Chucmg trInh phông, chông djch COVID- 19 theo Nghj
quyêt so 38/NQ-CP ngày 17 tháng 3 nàm 2022 cüa Chinh phü và các van bàn triên
khai cüa thành ph& cüa dja phucmg d dam bão hiu qua cong tác phông chông
djch.
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27. Ban Chi dao, các Tiu ban và các thành viên Ban Chi dao phông ch6ng
djch COVID- 19 thành phô theo chlrc nâng, nhim vi dugc giao chju trách nhim t
chüc triên khai thrc hin hiu qua Ké hoach nay; chi dao, huâng dan thrc hin và
tang cix?mg don doe, kiêm tra, giám sat, nhât là a cap co só dáp 1mg kjp thai vài
din biên djch bnh.
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28.Sa Y t chju trách nhim theo dOi, don dc, kim tra vic frin khai thirc
hin Ké hoach nay; kjp thai báo cáo nhung van dé mOi phát sinh hoc khac vâi K
hoach nay d Uy ban nhãn dan thành phô, Ban Chi dao phông chông djch COVID19 thàrih phô xem xét giãi quyêt.

ho
a

Can dr nti dung K hoach nay, yêu cAu cac sa, ban, ngành, co quan, don vj,
dja phuxing nghiém tCic trin khai triên khai thirc hin. Qua trInh triên khai thrc
hin, nêu CO khó khän, vuâng mAC dê nghj báo cao bang van bàn ye Sâ Yté tOng
hçip, báo cao Uy ban nhãn d thành phô xem xét diêu chinh, bO sung, süa dôi cho
phü hcip&'
Noi nhjIn:
- VPCP (dé báo cáo);
- B Y t (d báo cáo);
- IT Thành üy Dà Nng (d báo cáo);
- U HDND thành pM (d báo cáo);
- UBMTFQVN thành ph6;
- CT va các PCT UBND thãnh phó;
- Các th, ban, ngành (d thrc hin);
- UBND qun, huyn (d thc hin);
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Các ca quan báo, dài TP;
- Luu: VT, KGVX.

Ngô Th! Kim Yêui

