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UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ NỘI VỤ 
    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /KH-SNV 
 
 

 

   Phú Yên, ngày 11 tháng 3 năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp  

do chủng mới của vi rút Corona gây ra (Covid-19) 
 

Nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona (nCov-19) trong cơ quan. Sở Nội vụ ban hành Kế 

hoạch thực hiện phòng, chống dịch bệnh như sau: 
 

I. MỤC TIÊU  

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự 

xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất góp phần 

bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của công chức, viên chức, người lao 

động trong cơ quan và cộng đồng nhân dân. 
 

II. YÊU CẦU  

Theo dõi, quản lý tốt sức khỏe của công chức, viên chức, người lao động 

trong cơ quan; giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc 

nghi ngờ mắc bệnh, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập vào cơ 

quan và hộ gia đình công chức, viên chức, người lao động. 

Phối hợp với các cơ quan y tế xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, giáo dục 

nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về 

nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do nCoV và dịch bệnh khác (nếu có) xảy ra.  

Triển khai các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các phòng làm việc, đảm 

bảo các điều kiện về phòng chống dịch bệnh; bố trí đầy đủ nguồn lực và cơ sở 

vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời các tình huống về dịch bệnh trong cơ quan. 
 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  

1. Đẩy mạnh truyền thông về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV và dịch bệnh khác. Tổ 

chức học tập, quán triệt đầy đủ nội dung các văn bản của các cơ quan chức năng 

về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra theo 

danh mục các văn bản từ Trung ương đến địa phương (gửi qua hộp thư điện tử 

của cơ quan) để công chức, viên chức, người lao động nắm vững tầm quan 

trọng, yêu cầu, nội dung của công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do nCoV và dịch bệnh khác.  
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2. Đa dạng hóa hình thức thông tin, truyền thông một cách chính xác, đầy 

đủ, kịp thời từ các nguồn thông tin đảm bảo tin cậy về tình hình dịch bệnh 

(website của Cục Y tế dự phòng http://vncdc.gov.vn; website của Bộ Y tế 

https://www.moh.gov.vn) và các văn bản của Sở Y tế. 

3. Tuyên truyền, hướng dẫn công chức, viên chức, người lao động hạn chế 

tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết 

phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng 

cách khi tiếp xúc; giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà 

phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh; cần che miệng và 

mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát 

tán các dịch tiết đường hô hấp.  

4. Phát huy cổng thông tin điện tử của cơ quan, huy động các nguồn lực 

xã hội nhằm tăng cường sự tham gia của công chức, viên chức, người lao động 

và cộng đồng nhân dân trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe, phòng, chống 

dịch bệnh tại nơi làm việc, học tập và nơi sinh sống.  

5. Người đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm về công tác phát ngôn, đảm 

bảo tính thống nhất theo các văn bản chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương; lưu 

ý công chức, viên chức, người lao động không tuyên truyền các thông tin thiếu 

chính xác, không rõ nguồn gốc, mang tính chủ quan gây tâm lý chủ quan hoặc 

hoang mang trong dư luận.  

6. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các đơn vị, cá nhân triển khai có hiệu 

quả, đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

7. Tạm ngừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người, tham quan học 

tập; hạn chế tiếp xúc nơi đông người như lễ hội trong thời gian dịch bệnh diễn ra 

phức tạp. 
 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết công việc 

Thực hiện nghiêm túc các nội dung Công văn số 1133/BYT-MT ngày 

09/3/2020 của Bộ Y tế, về hướng dẫn Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi 

làm việc, ký túc xá của người lao động; Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 

02/3/2020 của UBND tỉnh, về đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viên đường hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov-19) trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

2. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở 

2.1. Văn phòng Sở 

Thông tin kịp thời để công chức, viên chức, người lao động biết các thông 

điệp truyền thông, các tài liệu truyền thông, các khuyến cáo và văn bản chỉ đạo 

của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh;  

Thường xuyên phổ biến các nội dung Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh 

COVID-19 tại nơi làm việc theo Công văn số 572/SYT-NVY ngày 10/3/2020  

của Sở Y tế (gửi kèm Kế hoạch này). Đồng thời, niêm yết hướng dẫn tại trụ sở 

cơ quan để tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết công việc biết, thực hiện. 

https://www.moh.gov.vn/
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Thường xuyên cập nhật, theo dõi tình hình diễn biến dịch bệnh, thông tin 

chính xác để công chức, viên chức, người lao động biết; kiểm tra, giám sát công 

tác thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

vi rút Corona (nCov) tại nơi làm việc của các bộ phận trực thuộc Sở. Kịp thời 

tham mưu Lãnh đạo Sở chỉ đạo ứng phó, triển khai các biện pháp phòng chống 

dịch bệnh và báo cáo cơ quan chức năng về tình hình dịch bệnh (nếu có) xảy ra. 

Bố trí xà phòng hoặc dung dịch rửa tay tại các nhà vệ sinh cơ quan để 

phục vụ nhu cầu sử dụng.  

2.2. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở 

Thường xuyên tổ chức vệ sinh phòng làm việc thông thoáng, sạch sẽ, đảm 

bảo sức khỏe cho công chức, viên chức, người lao động làm việc.  

Kịp thời cung cấp thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh cho Văn 

phòng Sở để tổng hợp báo cáo cơ quan chức năng theo quy định. 

3. Công chức, viên chức, người lao động  

Thực hiện tốt việc giữ vệ sinh nơi làm việc và nơi sinh sống. Tuyên 

truyền, vận động gia đình và những người xung quanh thực hiện đầy đủ các biện 

pháp phòng hộ cá nhân; kịp thời khai báo với tổ chức y tế và cơ quan chức năng 

nếu có hiện tượng nghi ngờ nhiễm khuẩn xảy ra.    

Tuyệt đối không tham gia bình luận hoặc đưa tin trên các trang mạng xã 

hội không chính thống. Kiên quyết phản bát những thông tin sai trái, gây hoang 

mang trong nhân dân; kịp thời báo cáo cơ quan chức năng xử lý theo quy định 

của pháp luât. 

 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov-19) của Sở Nội vụ, đề nghị các 

phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và toàn thể công chức, viên chức, người 

lao động nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Các phòng chuyên môn;  

  các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP 
 

 

GIÁM ĐỐC 
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