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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của
Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch, bệnh COVID-19”
(Thay thế Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 07/12/2021 của UBND thành phố)

Thực hiện Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế về việc
Ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP
ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 18/3/2022 của
Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch về Triển
khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban
hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch,
bệnh COVID-19” như sau:
I. MỤC TIÊU
Bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp
nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do COVID-19; khôi phục và phát
triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu duy trì
trạng thái bình thường mới trên địa bàn toàn thành phố.
II. QUAN ĐIỂM
1. Bảo đảm mục tiêu kép nhưng đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên trên
hết, trước hết; các giải pháp phòng, chống dịch bệnh phải dựa trên cơ sở hướng
dẫn, chỉ đạo của tỉnh, vận dụng phù hợp với tình tình dịch bệnh trên toàn tỉnh và
của thành phố; đảm bảo người dân được bảo vệ tốt nhất trước dịch bệnh, được
tiếp cận các dịch vụ y tế sớm nhất, nhanh nhất, ngay từ cơ sở; không gây ách tắc
trong lưu thông, sản xuất, kinh doanh.
2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; huy động cả hệ thống chính
trị; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, trách nhiệm người
đứng đầu trong phòng, chống dịch bệnh, thực hiện mục tiêu kép; bảo đảm sự lãnh
đạo, chỉ đạo thống nhất trong toàn thành phố, đồng thời phát huy tính chủ động,
sáng tạo của chính quyền các cấp, nhất là cấp phường, xã.
3. Trong phòng, chống dịch bệnh phải lấy phòng dịch là cơ bản, lâu dài; Y
tế là lực lượng nòng cốt cùng với các lực lượng Quân đội, Công an,... đồng thời
huy động sự tham gia của tất cả các lực lượng trong xã hội như Tổ Covid cộng
đồng.... Phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể
trong phòng, chống dịch bệnh, trong sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt an toàn.
4. Các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch, bệnh
COVID-19 phải được thực hiện kịp thời, quyết liệt; đảm bảo hài hòa giữa các giải
pháp chuyên môn y tế với các giải pháp hành chính, kinh tế - xã hội, bảo đảm an
ninh, trật tự.
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III. PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ, XÁC ĐỊNH CẤP ĐỘ DỊCH
1. Phân loại cấp độ dịch:
- Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh.
- Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng.
- Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam.
- Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.
2. Phạm vi đánh giá cấp độ dịch: Đánh giá ở quy mô cấp phường, xã.
3. Tiêu chí đánh giá cấp độ dịch:
3.1. Các tiêu chí:
a) Tiêu chí 1: Tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/số dân/thời gian.
b) Tiêu chí 2: Độ bao phủ vắc xin.
c) Tiêu chí 3: Đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh các tuyến.
3.2. Cách xác định các tiêu chí: Theo Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn
y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành
và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế. Có 02 nhóm để xác
định cấp độ dịch gồm: Nhóm chỉ số về mức độ lây nhiễm và Nhóm chỉ số về khả
năng đáp ứng.
a) Tiêu chí 1: Tỷ lệ ca mắc mới trên địa bàn/số dân/thời gian
* Chỉ số 1a. Tỷ lệ ca mắc mới trong tuần trên địa bàn phường, xã/100.000
dân (viết gọn là Tỷ lệ ca mắc mới, thuộc nhóm chỉ số mức độ lây nhiễm).
Tỷ lệ ca mắc mới được phân theo 04 mức độ từ thấp đến cao (mức 1: <90;
mức 2: 90 đến dưới 450; mức 3: 450 đến 600; mức 4: >600).
* Chỉ số 1b. Tỷ lệ ca bệnh phải thở ô xy trung bình trong 7 ngày qua ghi
nhận trên địa bàn phường, xã/100.000 người (viết gọn là Tỷ lệ ca bệnh phải thở ô
xy, thuộc nhóm chỉ số mức độ lây nhiễm).
Tỷ lệ ca bệnh phải thở ô xy được phân theo 04 mức độ (mức 1: < 1; mức 2: 1
đến dưới 32, mức 3: 32 đến 40, mức 4: >40).
Tỷ lệ ca bệnh phải thở ô xy do Trung tâm Y tế thành phố tính toán và phân
bố đến từng địa bàn phường, xã.
* Chỉ số 1c. Tỷ lệ ca tử vong trong tuần trên địa bàn phường, xã/100.000 dân
(viết gọn là Tỷ lệ ca tử vong).
Yêu cầu chỉ số này không được vượt quá 6/100.000 dân trên địa bàn phường, xã.
Chỉ số này là hệ quả của tổng hợp mức độ lây nhiễm và khả năng đáp ứng,
đồng thời đây là mục tiêu cần phải khống chế; do đó chỉ số này được sử dụng để
đánh giá điều chỉnh cấp độ dịch trên địa bàn phường, xã.
b) Tiêu chí 2: Độ bao phủ vắc xin
* Chỉ số 2a. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ các mũi tiêm theo khuyến cáo tại thời
điểm đánh giá của Bộ Y tế của địa bàn phường, xã tính trên toàn bộ dân số trên địa
bàn (viết gọn là Tỷ lệ tiêm đủ mũi vắc xin, thuộc nhóm mức độ lây nhiễm).
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Yêu cầu tỷ lệ tiêm chủng đủ mũi phải đạt tối thiểu 75% tổng dân số tại thời
điểm đánh giá.
Chỉ số 2a được sử dụng để điều chỉnh mức độ lây nhiễm trên địa bàn phường, xã.
* Chỉ số 2b. Tỷ lệ tiêm chủng đủ mũi trở lên ở người thuộc nhóm nguy cơ
cao (không chống chỉ định tiêm chủng) trong số đối tượng ở nhóm nguy cơ cao của
địa bàn phường, xã (viết gọn là Tỷ lệ tiêm chủng đủ mũi ở nhóm nguy cơ cao,
thuộc nhóm mức độ lây nhiễm).
Yêu cầu tỷ lệ tiêm chủng đủ mũi ở người thuộc nhóm nguy cơ cao phải đạt
tối thiểu 90% số đối tượng phải tiêm chủng tại thời điểm đánh giá.
Chỉ số 2b được sử dụng để điều chỉnh mức độ lây nhiễm trên địa bàn phường, xã.
c) Tiêu chí 3: Đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh.
* Chỉ số 3a. Tỷ lệ sẵn sàng quản lý, chăm sóc/10.000 dân: khả năng có thể
quản lý, chăm sóc tại địa bàn phường, xã (viết gọn là Tỷ lệ sẵn sàng quản lý, chăm
sóc, thuộc nhóm khả năng đáp ứng).
Chỉ số này được chia làm 3 khả năng (cao: > 500; trung bình: 200-500; thấp: <200).
* Chỉ số 3b. Tỷ lệ giường bệnh dành cho người bệnh COVID-19 còn trống
tại các cơ sở thu dung, điều trị trên địa bàn thành phố/100.000 dân tại thời điểm
đánh giá (viết gọn lại là Tỷ lệ giường bệnh dành cho người bệnh COVID-19 còn
trống, thuộc nhóm khả năng đáp ứng).
Chỉ số này được chia làm 3 khả năng (cao: > 30; trung bình: 10- 30, thấp: < 10).
Chỉ số này do Trung tâm Y tế thành phố xác định sau đó được dùng chung
cho tất cả các phường, xã trên địa bàn thành phố.
* Chỉ số 3c. Tỷ lệ giường điều trị tích cực (ICU) có đủ nhân viên y tế phục
vụ/100.000 dân (viết gọn là Tỷ lệ giường điều trị tích cực, thuộc nhóm khả năng
đáp ứng).
Yêu cầu tỷ lệ giường ICU có đủ nhân viên y tế phục vụ trên địa bàn cấp tỉnh
phải đạt tối thiểu 4/100.000 dân.
Chỉ số 3c được sử dụng để hiệu chỉnh mức độ đáp ứng trên địa bàn phường,
xã trên địa bàn toàn tỉnh. Nếu chỉ số này không đạt mức tối thiểu (4/100.000) thì
phải giảm mức độ đáp ứng của tuyến xã xuống một mức độ (trừ trường hợp đang ở
khả năng thấp).
4. Cách xác định cấp độ dịch
Cấp độ đáp ứng dịch tại phường, xã được xác định bằng cách tổng hợp từ kết
quả về mức độ lây nhiễm và mức độ đáp ứng của địa bàn phường, xã, thực hiện
theo 3 bước sau:
4.1. Bước 1: Xác định Mức độ lây nhiễm (4 mức)
Mức độ lây nhiễm của một địa bàn phường, xã là mức độ cao nhất của 02 chỉ
số (1a, 1b) của Tiêu chí 1 và được hiệu chỉnh của 02 chỉ số (2a, 2b) của Tiêu chí 2
được liệt kê theo bảng dưới đây:
Bảng 1: Xác định mức độ lây nhiễm
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Các chỉ số đánh giá nguy cơ lây
nhiễm

Mức
độ 1

Mức
độ 2

Mức
độ 3

Mức
độ 4

Chỉ số 1a. Tỷ lệ ca mắc mới

<90

90<450

450600

>600

Chỉ số 1b. Tỷ lệ ca bệnh phải thở ô xy

< 01

01 -<32

32 - 40

>40

Sau đó kết hợp với chỉ số 2a và 2b; nếu một trong hai chỉ số hoặc cả hai chỉ
số 2a, 2b không đạt mức tối thiểu thì phải nâng mức độ lây nhiễm lên một mức độ
(trừ trường hợp đang ở mức độ 4).
4.2. Bước 2: Xác định khả năng đáp ứng
Khả năng đáp ứng của một địa phương là khả năng thấp nhất của 02 chỉ số
3a, 3b của Tiêu chí 3 và được hiệu chỉnh của chỉ số 3c của Tiêu chí 3 được liệt kê
theo bảng dưới đây:
Bảng 2: Xác định khả năng đáp ứng của một địa phương
Chỉ số đánh giá khả năng đáp ứng của Khả năng Khả năng Khả năng
cao
trung bình
thấp
một địa phương
Chỉ số 3a. Tỷ lệ sẵn sàng quản lý, chăm
sóc

>500

200-500

<200

Chỉ số 3b. Tỷ lệ giường bệnh dành cho
người bệnh COVID-19 còn trống

>30

10-30

<10

Sau đó kết hợp với chỉ số 3c; nếu chỉ số 3c không đạt mức tối thiểu thì phải
giảm khả năng đáp ứng xuống một mức (trừ trường hợp đang ở khả năng thấp).
4.3. Bước 3: Xác định cấp độ dịch
Cấp độ dịch được xác định dựa trên tổng hợp kết quả đánh giá Mức độ lây
nhiễm (4 mức tại bước 1) và Khả năng đáp ứng (3 khả năng tại bước 2), sau đó có
thể được hiệu chỉnh bởi chỉ số 1c của Tiêu chí 1, theo bảng 3 dưới đây:
Bảng 3: Bảng tính cấp độ dịch
Mức độ lây nhiễm Mức độ Mức độ Mức độ Mức độ
1
2
3
4
Khả năng đáp ứng
Cao

Cấp 1

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Trung bình

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Thấp

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Cấp 4

Sau khi tính được cấp độ dịch ở địa bàn phường, xã theo bảng 3 cần sử dụng
chỉ số 1c trong tiêu chí 1 để hiệu chỉnh và xác định cấp độ dịch. Nếu chỉ số 1c vượt
ngưỡng 6/100.000 dân trên địa bàn phường, xã thì phải nâng cấp độ dịch lên một
cấp độ (trừ trường hợp đang ở cấp độ 4).
IV. CÁC BIỆN PHÁP CHUYÊN MÔN
1. Chuẩn bị năng lực ứng phó với dịch COVID-19:
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- Xây dựng kịch bản và phương án bảo đảm công tác y tế phục vụ phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 theo từng cấp độ dịch; tổ chức triển khai khi có dịch
xảy ra trên địa bàn phường, xã.
- Tăng cường khả năng thu dung, điều trị, chăm sóc người mắc COVID-19:
+ Đánh giá năng lực quản lý, chăm sóc người mắc COVID-19 (F0) tại các
phường, xã; bảo đảm đáp ứng về giường bệnh COVID-19 tại cơ sở thu dung, điều
trị cấp thành phố và giường hồi sức cấp cứu (ICU) có đủ nhân viên y tế phục vụ tại
các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn (bao gồm cả y tế tư nhân) sẵn sàng
đảm bảo đáp ứng tình hình dịch ở cấp độ cao nhất. Cập nhật số liệu và quản lý phần
mềm báo cáo các cơ sở thu dung, điều trị F0.
+ Thực hiện đánh giá, phân loại bệnh nhân tại tất cả các tuyến, nhất là từ
tuyến xã để triển khai quản lý, chăm sóc F0 tại nhà hoặc tại các cơ sở y tế phù hợp;
không để tình trạng chuyển tầng, chuyển tuyến không đúng chỉ định nhằm giảm
quá tải tuyến trên.
+ Có kế hoạch bảo đảm khi có dịch xảy ra: Bệnh viện Đa khoa thành phố
có hệ thống cung cấp ôxy hóa lỏng, khí nén; các trạm y tế xã, phường bảo đảm
cung cấp ôxy y tế; có kế hoạch tổ chức các trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc F0 tại
cộng đồng, tổ chức quản lý F0 tại nhà; địa bàn có dịch bệnh cấp 3 trở lên phải có
phương án mở rộng năng lực thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19, không để
quá tải diện rộng.
+ Tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vừa điều trị bệnh nhân thông thường
vừa điều trị COVID-19. Bảo đảm tổ chức phân luồng, sàng lọc các trường hợp nghi
nhiễm đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để phát hiện ca bệnh, quản lý chặt chẽ,
tránh lây nhiễm chéo trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Nâng cao năng lực thu dung, điều trị, chăm sóc bệnh nhân các tuyến nhất là
tuyến cơ sở. Tập huấn và thực hiện phân loại, điều trị bệnh nhân COVID-19 theo
mô hình tháp của Bộ Y tế, tránh tình trạng dồn lên bệnh viện tuyến trên gây quá tải.
Rà soát, chủ động tăng cường năng lực hệ thống y tế; có kế hoạch rõ ràng với các
kịch bản cụ thể, không để bị động. Tuyệt đối không để tình trạng người dân xét
nghiệm có kết quả dương tính mà không tiếp cận được dịch vụ y tế, không được
cấp phát thuốc, không được quản lý, theo dõi sức khỏe. Đảm bảo không bỏ sót việc
cung cấp oxy y tế, chuyển tuyến kịp thời cho người thuộc nhóm nguy cơ tăng nặng,
tử vong, người khó tiếp cận khi theo dõi tại nhà. Xây dựng hệ thống chuyển tuyến
đảm bảo sự tiếp cận của mọi người dân.
- Tăng cường tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực truy vết, xét
nghiệm, cách ly y tế và điều trị trên địa bàn.
2. Xét nghiệm:
- Việc xét nghiệm được thực hiện bằng một phương pháp hoặc kết hợp các
phương pháp xét nghiệm khác nhau để phát hiện SARS-CoV-2.
- Việc thực hiện xét nghiệm để xử lý ổ dịch: Trung tâm Y tế chủ trì, phối
hợp với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các địa phương để quyết định
đối tượng, địa bàn xét nghiệm phù hợp, lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Vệ sinh dịch
tễ Trung ương để giải trình tự gen các trường hợp có dấu hiệu bất thường.
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- Không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân khi di chuyển
trong nước.
3. Cách ly y tế:
Đối với người người tiếp xúc gần (F1), người nhập cảnh: thực hiện theo
hướng dẫn của Bộ Y tế.
4. Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19:
- Đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và thực
hiện tiêm đủ mũi phòng COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Rà soát, lập danh sách các đối tượng nguy cơ, tổ chức tiêm vét, tiêm bổ
sung, tiêm nhắc lại cho tất cả các đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng.
5. Điều trị F0: thực hiện theo các hướng dẫn phân tuyến, phân tầng của Bộ
Y tế.
6. Đối với công tác đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế,
cơ sở sản xuất, kinh doanh, Trung tâm Thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng/quán
ăn, tại các cơ sở giáo dục đào tạo, đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển
thực hiện theo các hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ
Giao thông vận tải và Bộ Công Thương.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Y tế:
- Chỉ đạo triển khai kịp thời, an toàn, hiệu quả Chiến dịch tiêm chủng vắc
xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn và phân bổ vắc xin của Sở Y tế.
- Thường xuyên đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn thành phố; chỉ đạo
UBND phường, xã đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn phường, xã và áp dụng các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND
tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh.
- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch
trong tình hình mới (quản lý, điều trị F0 tại nhà, truy vết, xét nghiệm, cách ly…).
- Chỉ đạo Bệnh viện đa khoa thành phố bảo đảm số giường hồi sức cấp cứu
(ICU) sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch ở cấp độ 4.
- Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra đến cấp cơ sở, chuẩn bị các điều
kiện cần thiết để sẵn sàng đáp ứng nhanh khi tình hình dịch bệnh thay đổi.
- Chủ trì, phối hợp Trung tâm Y tế, UBND các phường, xã đảm bảo xử lý
nhanh, kịp thời kiểm soát dịch bệnh trong mọi tình huống trên địa bàn; tăng
cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm
COVID-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ
trên địa bàn thành phố và các khu vực có nguy cơ khác.
- Chỉ đạo Trung tâm Y tế chủ động chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương
tiện, vật tư... theo phương châm “4 tại chỗ” để thực hiện các nhiệm vụ phòng,
chống dịch bệnh.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
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- Chủ trì, phối hợp Phòng Y tế tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm
tra giám sát việc thực hiện yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong hoạt
động giáo dục và đào tạo; phối hợp với Phòng Y tế, UBND các phường, xã chỉ
đạo các trường học trên địa bàn tổ chức tiêm chủng cho học sinh trong độ tuổi khi
có hướng dẫn và phân bổ chỉ tiêu vắc xin của Sở Y tế và kế hoạch của UBND
thành phố.
- Thực hiện nghiêm các giải pháp để tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục
đảm bảo linh hoạt, chủ động, an toàn, hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch bệnh
COVID-19 ở từng phường, xã.
3. Công an thành phố:
- Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và an ninh mạng, tăng cường
phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là hành vi chống lại lực
lượng chức năng tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19; xử lý nghiêm các
đối tượng lợi dụng chính sách phòng, chống dịch bệnh.
- Triển khai hiệu quả, kịp thời việc ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư trong
quản lý xã hội, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố.
- Chủ trì, phối hợp UBND các phường, xã thường xuyên trao đổi, cập nhật
thông tin quản lý việc cư trú, thông tin y tế và di biến động của người dân trên địa
bàn.
4. Phòng Văn hóa - Thông tin:
- Chủ trì việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống
dịch; tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu cá
nhân công dân.
- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thành phố và hệ thống truyền
thanh cơ sở kịp thời cung cấp thông tin, phổ biến kiến thức về phòng, chống dịch
COVID-19; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của
cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở xã, phường, thôn, xóm, khu dân cư,
người dân thực hiện nghiêm quy định, hướng dẫn phòng, chống dịch, tránh để lây
lan ra cộng đồng. Đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống dịch đảm bảo
chủ động, thống nhất, tạo sự đồng thuận xã hội, hướng dẫn người dân cài đặt ứng
dụng và khai thác, sử dụng dữ liệu phần mềm PC-COVID vào kiểm soát dịch
bệnh.
- Chủ trì, phối hợp Công an thành phố triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu
dân cư trong quản lý xã hội, phòng, chống dịch COVID-19 và phục vụ phát triển
kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
5. Phòng Quản lý đô thị:
- Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, hướng dẫn tổ chức hoạt động vận
tải hàng hóa, hành khách bằng đường bộ trên địa bàn thành phố phù hợp điều kiện
phòng, chống dịch bệnh đảm bảo “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu
quả dịch COVID-19” đối với từng cấp độ dịch. Hướng dẫn công tác phòng, chống
dịch bệnh đối với các hoạt động thi công xây dựng công trình giao thông trên địa
bàn thành phố.
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- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp
hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh đối với hoạt động vận tải hàng hóa,
hành khách bằng đường bộ trên địa bàn thành phố.
6. Phòng Kinh tế:
- Chỉ đạo công tác bảo đảm hàng hóa, nguyên vật liệu…. để đáp ứng yêu
cầu phục hồi sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc đối với các dự án tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn; đề xuất hỗ
trợ các các cơ sở sản xuất duy trì và khôi phục sản xuất để giữ đơn hàng, chuỗi
cung ứng.
- Chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch huy
động lực lượng vận chuyển, cung ứng hàng hóa thiết yếu cho các khu vực cách ly,
phong tỏa.
7. Phòng Nội vụ:
- Rà soát hướng dẫn hoạt động của các cơ sở, địa điểm, hoạt động tôn giáo,
tín ngưỡng, thờ tự đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở các cấp độ dịch.
- Tham mưu UBND thành phố phát động các phong trào thi đua trong
phòng, chống dịch bệnh COVID-19, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Phối
hợp với Phòng Y tế, các phòng, ban, đơn vị, địa phương đề xuất khen thưởng kịp
thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 và phục hồi kinh tế.
8. Phòng Tài chính - Kế hoạch:
- Phối hợp các phòng, ban, đơn vị liên quan đề xuất các giải pháp tháo gỡ
khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp; chính sách ưu đãi thu hút các nhà đầu tư thúc đẩy
hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố.
- Tham mưu phương án bố trí kinh phí theo phân cấp ngân sách hiện hành
để thực hiện Kế hoạch.
9. Các phòng, ban, đơn vị liên quan:
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm tuyên truyền, phổ
biến và phối hợp chặt chẽ với ngành y tế triển khai thực hiện Kế hoạch.
10. Trung tâm Y tế thành phố:
- Triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn thành phố
đảm bảo đúng thời gian, an toàn hiệu quả và đảm bảo công tác phòng, chống dịch.
- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn
người dân cài đặt ứng dụng và khai thác, sử dụng dữ liệu phần mềm PC-COVID
vào kiểm soát dịch, bệnh COVID-19. Chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng cập nhật kịp
thời dữ liệu tiêm vắc xin hằng ngày trên Nền tảng quản lý tiêm chủng vắc xin
phòng COVID-19 tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn.
- Tham mưu, đề xuất UBND thành phố huy động nguồn lực về phương tiện,
trang thiết bị, ô xy, nhân lực… để đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh
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và chăm sóc sức khỏe cho người dân trong mọi tình huống. Tiếp tục củng cố năng
lực của hệ thống y tế từ tuyến xã đến thành phố.
11. Bệnh viện đa khoa thành phố:
- Xây dựng kế hoạch thu dung, điều trị và đảm bảo số giường hối sức cấp
cứu (ICU) tại bệnh viện để đáp ứng với tình hình dịch ở cấp độ 4.
- Tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vừa điều trị bệnh nhân thông thường
vừa điều trị COVID-19. Bảo đảm tổ chức phân luồng, sàng lọc các trường hợp nghi
nhiễm đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để phát hiện ca bệnh, quản lý chặt chẽ,
tránh lây nhiễm chéo trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn thành phố
đảm bảo đúng thời gian, an toàn hiệu quả và đảm bảo công tác phòng, chống dịch.
- Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở phường,
xã về chẩn đoán điều trị F0 và sẵn sàng hỗ trợ về chuyên môn cũng như nhân lực
cho các Trạm y tế và Trạm y tế lưu động tại phường, xã khi có yêu cầu.
12. Ủy ban nhân dân các phường, xã:
- Đánh giá chính xác cấp độ dịch tối thiểu hàng tuần theo quy định tại
Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế để áp dụng các biện
pháp phòng, chống dịch phù hợp; định kỳ báo cáo kết quả đánh giá cấp độ dịch
hàng tuần và báo cáo ngay khi có thay đổi cấp độ dịch trên địa bàn về Ban Chỉ
đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố (qua Phòng Y tế). Tăng cường
đôn đốc, kiểm tra và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đáp ứng nhanh
khi tình hình dịch bệnh thay đổi.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi
phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
- Chỉ đạo tổ COVID-19 cộng đồng tiếp tục phối hợp tốt các tổ liên gia, lực
lượng Công an, dân quân tự vệ…giám sát việc thực hiện quy định phòng, chống
dịch tại thôn, xóm, tổ dân phố, kịp thời thông tin cho ngành Y tế về các trường
hợp vi phạm.
- Thường xuyên cập nhật tin bài tuyên truyền của thành phố và tình hình
diễn biến dịch bệnh để kịp thời thông tin, tăng thời lượng tuyên truyền phòng
chống dịch, bệnh COVID-19 để người dân thực hiện nghiêm túc các quy định
phòng, chống dịch.
- Phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế và các phòng, ban, đơn vị liên
quan đảm bảo xử lý nhanh, kịp thời kiểm soát dịch bệnh trong mọi tình huống
trên địa bàn.
- Đảm bảo tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo kế hoạch và
hướng dẫn của ngành Y tế.
- Xây dựng kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người nhiễm
COVID-19 tại cộng đồng để đáp ứng khi có dịch xảy ra.
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- Chỉ đạo Trạm Y tế các phường, xã chủ động chuẩn bị sẵn sàng nhân lực,
phương tiện, vật tư... theo phương châm “4 tại chỗ” để thực hiện các nhiệm vụ
phòng, chống dịch bệnh.
Trên đây là Kế hoạch về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP
ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch, bệnh COVID-19”, Ủy ban nhân dân thành phố
yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan; Ủy ban nhân dân các phường, xã
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (Để b/c);
- Sở Y tế Hà Tĩnh;
- TT Thành ủy, TT HĐND thành phố;
- Chủ tịch, PCT UBND thành phố (Để b/c);
- Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 thành phố;
- Các phòng, ban thuộc UBND thành phố;
- Công an thành phố;
- Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa thành phố;
Trung tâm Văn hóa - Thông tin thành phố;
- UBND các phường, xã;
- Lưu: VT, YT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Duy Đức

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH
Áp dụng đối với tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân
1. Đối với tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp
Biện pháp

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Không hạn chế số
người

Không hạn chế số
người*

≤100 người*

≤50 người*

Không hạn chế số
người

Không hạn chế số
người*

≤100 người*

≤50 người*

Hoạt động bình
thường*

Hoạt động có điều
kiện*

Không hoạt
động/Hoạt động
hạn chế, có điều

Không hoạt
động/Hoạt động
hạn chế, có điều

1. Tổ chức hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời
Đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID19
(1) Hoạt động trong nhà (hội họp, tập huấn, hội thảo…)
* 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc
đã khỏi bệnh COVID-19
Tổ chức đám cưới, đám tang có giám sát của chính
quyền địa phương tại cấp 2,3,4
(2) Hoạt động ngoài trời
* 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc
đã khỏi bệnh COVID-19
Tổ chức đám cưới, đám tang có giám sát của chính
quyền địa phương tại cấp 2,3,4
2. Vận tải hành khách công cộng đường bộ
Đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19
*Theo hướng dẫn của Bộ Giao Thông vận tải và Sở Giao
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Biện pháp

Cấp 1

Cấp 2

thông vận tải.

Cấp 3

Cấp 4

kiện*

kiện*

3. Lưu thông, vận chuyển hàng hóa nội thành phố
Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giao Thông vận tải và
Sở Giao thông vận tải đảm bảo thống nhất, đồng bộ theo
quy định phòng, chống dịch bệnh của các bộ, ngành liên
quan và thành phố

Hoạt động

Hoạt động

Hoạt động

Hoạt động*

Hoạt động*

Hoạt động*

Hoạt động*

Hoạt động*

Hoạt động*

Hoạt động*

Hoạt động*

Hoạt động hạn
chế**

*Đối với Người vận chuyển hàng bằng xe máy sử dụng
công nghệ có đăng ký (bao gồm nhân viên của doanh
nghiệp bưu chính): Trong trường hợp cần thiết UBND
thành phố sẽ quy định về số lượng người tham gia lưu
thông trong cùng một thời điểm.
4. Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
4.1. Cơ sở sản xuất, đơn vị thi công các dự án, công
trình giao thông, xây dựng
*Chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có kế
hoạch phòng, chống dịch bệnh và chịu trách nhiệm triển
khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch bệnh
COVID-19.
4.2. Cơ sở kinh doanh dịch vụ bao gồm trung tâm
thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ trừ các cơ
sở quy định tại Điểm 4.3, 4.4
*Có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện
pháp đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
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Biện pháp

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Hoạt động*

Hoạt động*

Hoạt động*

Bán mang về**

** Trường hợp cần thiết, UBND thành phố sẽ quy định
hạn chế số lượng người bán/mua cùng một thời điểm.
4.3. Trung tâm hội nghị, tiệc cưới, nhà hàng, cơ sở kinh
doanh dịch vụ n, uống

Không quá 50%
công suất của cơ
sở

* Chủ cơ sở có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai
các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID19.
** Chủ cơ sở đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi
bệnh COVID-19
4.4. Cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm
cao
* Có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện
pháp đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Chủ
cơ sở và những người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc
xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.
- Dịch vụ cắt tóc, gội đầu, làm móng tay/móng chân, cơ
sở thẩm mỹ/spa, phòng tập gym, bi-a, yoga; xông hơi,
massage; các điểm cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy
cập internet công cộng

Hoạt động

- Dịch vụ karaoke

Hoạt động*

Hoạt động*

Hoạt động*
Không quá 50%
công suất của cơ
sở

Hoạt động hạn
chế*

Hoạt động hạn
chế*
Không quá 50%
công suất của cơ

Ngừng hoạt
động

Ngừng hoạt
động
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Biện pháp

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

sở
- Vũ trường, quán bar

Hoạt động*

Hoạt động hạn
chế*

Hoạt động hạn
chế*

Ngừng hoạt
động

Không quá 50%
công suất của cơ
sở
4.5. Hoạt động bán hàng rong, vé số dạo,...

Hoạt động

Hoạt động

Hoạt động có điều
kiện*

Ngừng hoạt
động

Hoạt động*

Hoạt động*

Hoạt động hạn
chế**

Ngừng hoạt
động/Hoạt động
hạn chế**

Hoạt động

Hoạt động

Hoạt động hạn
chế*

Hoạt động hạn
chế*

Không hạn chế số

Không hạn chế số

≤100 người

≤50 người**

* Đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh
COVID-19
5. Hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp
* Đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo
hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế.
** Thời gian, số lượng không quá 25 học sinh/lớp, ngừng
một số hoạt động theo hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào
tạo. Kết hợp với dạy, học trực tuyến và qua truyền hình.
6. Hoạt động cơ quan, công sở
Có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp
đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
* Giảm số lượng người làm việc (UBND thành phố quy
định tùy theo tình hình thực tế), tăng cường làm việc trực
tuyến.
7. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự
* Có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện
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Biện pháp

Cấp 1

Cấp 2

pháp đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo
hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

người*

người*

Cấp 3

Cấp 4

** 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin
hoặc đã khỏi bệnh COVID-19
8. Hoạt động nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, tham quan du lịch; biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao
8.1. Cơ sở, địa điểm nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ,
điểm tham quan du lịch

Hoạt động*

Hoạt động*

Không tập trung
quá 100 người
tại một thời
điểm

* Có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện
pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng
dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
8.2. Bảo tàng, triển lãm, thư viện, rạp chiếu phim, cơ sở,
địa điểm biểu diễn v n hóa, nghệ thuật, thể dục, thể
thao,...

Hoạt động*

Hoạt động*

Hoạt động*

Hoạt động*
Không tập trung
quá 100 người
tại một thời
điểm

* Cơ sở có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các
biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19
(bao gồm việc tự tổ chức xét nghiệm cho nhân viên,
người lao động, điều kiện đối với người thăm quan, khán
thính giả và phương án xử lý khi có ca mắc mới) theo
hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngừng hoạt
động

Ngừng hoạt
động

9. Ứng dụng công nghệ thông tin
9.1. Cập nhật thông tin về tiêm chủng vắc xin, kết quả xét
nghiệm COVID-19, kết quả điều trị COVID-19

Áp dụng

Áp dụng

Áp dụng

Áp dụng
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Biện pháp

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

9.2. Quản lý thông tin người vào/ra địa điểm công cộng,
sử dụng phương tiện giao thông công cộng, các địa điểm
sản xuất, kinh doanh, sự kiện đông người bằng mã QR.

Áp dụng

Áp dụng

Áp dụng

Áp dụng

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

1. Tuân thủ 5K

Áp dụng

Áp dụng

Áp dụng

Áp dụng

2. Ứng dụng công nghệ thông tin

Áp dụng

Áp dụng

Áp dụng

Áp dụng

Không hạn chế

Không hạn chế

Không hạn chế,
có điều kiện*

Hạn chế*

2. Đối với cá nhân
Biện pháp

Sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định
để khai báo y tế, đăng ký tiêm chủng vắc xin, khám chữa
bệnh (nếu có điện thoại thông minh). Sử dụng mã QR
theo quy định của chính quyền và cơ quan y tế.
3. Đi lại của người dân đến từ các địa bàn có cấp độ
dịch khác nhau
* Tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm, cách ly
theo hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND tỉnh và Sở Y tế.

