
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

 

Số:       /KH-UBND  

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Yên, ngày         tháng      năm 2021 

 

KẾ HOẠCH  

Tổ chức diễn tập điều trị F0 tại nhà và cách ly F1 tại nhà  

theo phương châm 4 tại chỗ 

  

 Căn cứ Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 24/8/2021về việc Triển khai 

“Vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội 

trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên;  

Căn cứ Kế hoạch số 165/ KH-UBND ngày 24/8/2021 về việc Đáp ứng với 

cấp độ dịch COVID-19 Giai đoạn có ca dương tính trên địa bàn TP Vĩnh Yên; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Thông báo Kết luận 

số 242/TB-UBND ngày 06/9/2021 của UBND thành phố Vĩnh Yên về việc triển 

khai một số nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp ngày 

06/9/2021.  

Để nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ trong việc phối hợp giữa 

ngành y tế và các đơn vị liên quan đáp ứng nhanh với các tình huống  chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, UBND thánh phố xây dựng 

kế hoạch phối hợp tổ chức diễn tập điều trị F0 tại nhà và cách ly F1 tại nhà theo 

phơpng châm 4 tại chỗ, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của BCĐ phòng chống dịch 

COVID-19 các cấp. Phối hợp hiệp đồng, tổ chức chuẩn bị và thực hành phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19, sẵn sàng đáp ứng với tình huống điều trị F0 tại nhà 

và cách ly F1 tại nhà theo phương châm 4 tại chỗ khi có dịch xâm nhập vào địa 

bàn thành phố với tình huống yêu cầu chủ động ứng phó lập tức. 

 - Củng cố kỹ năng khoanh vùng, điều tra, giám sát, khử khuẩn theo dõi 

sức khỏe và tổ chức điều trị tại nhà; xử lý tình huống y tế xảy ra khi thực hiện 

cách ly y tế, điều trị tại nhà ở khu dân cư trên địa bàn thành phố cho các ban 

ngành đoàn thể, đội đáp ứng nhanh; đội cấp cứu và cán bộ y tế các tuyến trên địa 

bàn thành phố. 

- Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, bộ phận, lực lượng liên 

quan theo đúng tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về phòng, 

chống dịch Covid-19 “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả”. 

 2. Yêu cầu 

 - Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống thông tin thành phố Vĩnh Yên, 

phường Hội Hợp về mục đích, nội dung của cuộc diễn tập tránh gây hoang mang 

cho người dân. 

- Tình huống diễn tập phù hợp với tình hình thực tế và khả năng các tình 

huống dịch có thể xảy ra. Tổ chức diễn tập phải thiết thực, hiệu quả; kỹ năng 

chuyên môn phải thuần thục. Quy mô diễn tập cấp thành phố. 
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- Nội dung diễn tập thể hiện được kỹ năng điều hành và khả năng phối 

hợp của Ban chỉ đạo các cấp cũng như tính sẵn sàng và khả năng đáp ứng nhanh 

với tình hình dịch xảy ra. Triển khai thực hành việc sàng lọc phát hiện, khoanh 

vùng, cách ly, tổ chức điều trị bệnh nhân tại nhà, tiến hành điều tra, lấy mẫu xét 

nghiệm, xử lý ổ dịch, vệ sinh môi trường phải thiết thực, linh hoạt hiệu quả, 

đúng qui định. 

 - Đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện tham gia diễn tập. 

Chỉ huy điều hành khẩn trương, linh hoạt, hiệu quả. 

 - Kết hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, các lực lượng liên quan trong tham 

mưu chỉ đạo và tổ chức điều hành diễn tập. Đúng thời gian, đúng địa điểm đã 

được chỉ đạo. Nêu bật vai trò của Trạm Y tế lưu động và Tổ Covid cộng đồng. 

 - Vừa diễn tập vừa tiếp tục là tốt công tác phòng, chống dịch và sẵn sàng 

xử trí hiệu quả tình huống dịch ở cấp độ cao hơn. 

 II. NỘI DUNG VÀ TÌNH HUỐNG DIỄN TẬP  

Có kịch bản chi tiết kèm theo Kế hoạch này. 

III. THÀNH PHẦN,THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM DIỄN TẬP  

 1. Khách mời tham dự diễn tập: 

 - Lãnh đạo UBND tỉnh; 

 - Lãnh đạo BCĐ tỉnh; 

 - Lãnh đạo Sở Y tế; 

 - Lãnh đạo Công an tỉnh; 

 - Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

 - Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; 

 - Thường trực Thành ủy; 

 - Thường Trực HĐND-UBND thành phố; 

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Vĩnh Yên; 

- Trưởng các phòng, ban, đoàn thể thành phố; 

- Lãnh đạo HĐND-UBND các xã, phường; 

- Lãnh đạo HĐND-UBND phường Hội Hợp; 

- BCĐ phường Hội Hợp; 

- Cơ quan truyền thông: Báo, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, cơ quan 

truyền thông, thông tấn trên địa bàn tỉnh. 

 2. Lực lượng tham gia diễn tập:  

 Lực lượng tham gia diễn tập do Trung tâm Y tế thành phố, UBND 

phường Hội Hợp và các phòng, ban, đơn vị liên quan huy động đảm bảo đủ lực 

lượng tham gia cuộc diễn tập. 

 3. Địa điểm diễn tập: 

 Tại Khu thiết chế Văn hóa Thể thao phường Hội Hợp. 

 4. Thời gian:  

- Luyện tập:  1 ngày từ 8h00, Thứ Bảy, ngày 20/11/2021 

- Diễn tập chính thức: 1 ngày 08h00, Chủ nhật, ngày 21/11/2021. 

 IV. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT VÀ KHEN THƯỞNG 

 - BCĐ thành phố nhận xét, đánh giá và rút kinh nghiệm sau diễn tập, chỉ 

đạo các đơn vị vận dụng, triển khai. 
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 - Thành phố tặng giấy khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong diễn tập. 

 V. KINH PHÍ 

 Nguồn kinh phí thực hiện diễn tập do ngân sách thành phố đảm bảo, trên 

tinh thần vận dụng, ứng dụng tất cả các trang thiết bị hiện có, đảm bảo phù hợp, 

tiết kiệm. 

 VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố 
- Tham mưu Thành lập Ban Tổ chức diễn tập. 

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế, UBND phường Hội Hợp xây dựng kịch bản cụ 

thể tình huống diễn tập. 

- Kiểm tra, đôn đốc việc tập luyện và diễn tập theo kế hoạch. 

- Chỉ huy, điều động lực lượng y tế, lực lượng tình nguyên viên, cơ sở vật 

chất tham gia diễn tập an toàn, hiệu quả. 

- Huy động các ban, ngành, đoàn thể thành phố tham gia diễn tập theo kế hoạch. 

2. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 phường Hội Hợp và 

BCĐ các xã, phường 

2.1. Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường Hội Hợp 

- Chủ trì xây dựng kịch bản, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, UBND 

các xã, phường liên quan tổ chức tuyên truyền, thông báo lý do, thời gian, địa 

điểm diễn ra cuộc tập luyện và diễn tập phòng chống dịch bệnh COVID-19 để 

mọi người được biết và hiểu ý nghĩa cuộc diễn tập, không gây hoang mang dư luận. 

- Chỉ đạo các đơn vị lên kế hoạch, chuẩn bị nhân lực tham gia diễn tập và 

phương án đảm bảo về an ninh, phân luồng giao thông, trông giữ xe đảm bảo an 

ninh trật tự trong suốt thời gian diễn tập tại địa phương. 

- Phối hợp chuẩn bị và vệ sinh địa điểm diễn tập, vệ sinh đường đường 

phố, nơi đỗ xe của khách, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho cuộc diễn tập. 

- Đảm bảo toàn bộ cơ sở vật chất (trừ một số trang thiết bị của Trung tâm 

Y tế phục vụ diễn tập). 

- Huy động nhân lực; chuẩn bị trang thiết bị cần thiết phối hợp với Trung 

tâm Y tế thành phố tham gia phục vụ, phối hợp luyện tập và diễn tập theo yêu 

cầu chuyên môn. 

- Tổng hợp kinh phí diễn tập báo cáo UBND thành phố (gửi Văn phòng 

HĐND-UBND thành phố, Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố). 

2.2. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 các xã, phường  

- Tham gia quan diễn tập nhằm học hỏi và rút kinh nghiệm trong quá trình 

triển khai phòng chống dịch trên địa bàn. 

- Đóng góp ý kiến và đề xuất một số nội dung, biện pháp nhằm hiệu quả, 

thiết thực cho cuộc diễn tập thành công (nếu có). 

 

3. Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố, UBND phường Hội Hợp chuẩn 

bị các điều kiện cần thiết cho cuộc diễn tập. 
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- Biên tập nôi dung tài liệu phục vụ diễn tập. 

- Gửi giấy triệu tập và giấy mời dự tham quan diễn tập. 

- Chuẩn bị nội dung nhận xét, đánh giá sau diễn tập; phối hợp thực hiện 

phần khen thưởng. 

- Tổng hợp kinh phí từ các đơn vị tham gia trình UBND thành phố xem 

xét, quyết định. 

- Tham gia đón tiếp đại biểu dự diễn tập; 

- Tổ chức lực lượng bảo đảm ANTT trong quá trình diễn tập. 

- Liên hệ Trung tâm Văn hóa – TTTT thành phố cử phóng viên tham dự, 

đưa tin về diễn tập. 

4. Trung tâm Y tế thành phố 
- Tham mưu UBND thành phố xây dựng kịch bản diễn tập, tham gia thực 

hành diễn tập đúng nguyên tắc, sát với thực tế. 

- Chỉ đạo Trạm y tế phường tham gia các nội dung diễn tập theo kịch bản;  

- Cử cán bộ tham gia trực tiếp tham gia vào hoạt động luyện tập và diễn 

tập thực hành xử trí cách ly, chuyển bệnh nhân, điều tra thu thập số liệu thông 

tin về những người tiếp xúc với bệnh nhân, tổ chức cách ly, phối hợp tổ chức 

khử khuẩn khu vực cách ly, tổ chức điều trị.  

- Điều hành các tổ điều tra, thực hành luyện tập, diễn tập theo kế hoạch. 

Cử cán bộ tham gia tổ công tác tại chốt chặn chính; Cử  y, bác sỹ chăm sóc sức 

khỏe trong quá trình tổ chức diễn tập. Tổ chức test 100% người tham dự diễn tập. 

- Đảm bảo các điều kiện khác phục vụ tổ chức diễn tập. 

- Lập dự toán kinh phí cho các hoạt động, đơn vị được phân công báo cáo 

UBND thành phố (gửi Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Phòng Tài chính – 

Kế hoạch thành phố tổng hợp chung). 

5. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố 

- Phối hợp biên tập kịch bản và đảm bảo công tác thuyết minh cuộc diễn tập. 

- Phối hợp với ngành Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành 

phố, Trung tâm Y tế thành phố, UBND các xã, phường tuyên truyền, phổ biến 

mục đích của công tác diễn tập tại khu dân cư để người dân không hoang mang 

lo lắng. 

- Tổ chức ghi hình, đưa tin tuyên truyền về cuộc diễn tập; lưu trữ dữ liệu 

để sử dụng, phục vụ nhiệm vụ của thành phố. 

6. Công an thành phố 

Tham gia kịch bản và cử cán bộ tham gia diễn tập, chỉ đạo tổ chức chốt 

chặn chính, chốt chặn phụ đảm bảo an toàn cho cuộc diễn tập. 

7.  Phòng Tài chính - Kế hoạch  

Tổng hợp, tham mưu UBND thành phố cấp kinh phí để triển khai thực 

hiện Kế hoạch đảm bảo kịp thời theo quy định. 

8. Phòng Nội vụ thành phố  

Tham mưu UBND thành phố Trên cơ sở danh sách tập thể, cá nhân của 

các đơn vị gửi đề nghị khen thưởng, rà soát trình UBND thành phố khen thưởng 

cho tập thể, cá nhân.  

In giấy khen cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng và chuẩn bị kinh 
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phí cho phần khen thưởng. 

9. Các phòng ban, đơn vị  

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tham gia thực hiện các 

nhiệm vụ do UBND thành phố phân công trong xuất quá trình diễn ra cuộc diễn tập. 

- Trực tiếp tham gia các nội dung khi được BCĐ thành phố phân công; cử 

cán bộ tham quan và cùng đề xuất rút kinh nghiệm trong quá trình diễn tập.  

Trên đây là Kế hoạch diễn tập tổ chức diễn tập điều trị F0 tại nhà và cách 

ly F1 tại nhà theo phơpng châm 4 tại chỗ. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, đoàn 

thể thành phố, UBND các xã, phường triển khai thực hiện.  

Các nội dung cần diều chỉnh, bổ sung xin trực tiếp tham gia, đóng góp  

(gửi về Văn phòng HĐND-UBND thành phố) trước ngày 19/11/2021./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh, BCĐ tỉnh (b/c); 

- TT Thành ủy, HĐND thành phố (b/c); 

- Các phòng, ban, đơn vị tp; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Anh Tân 
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