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KẾ HOẠCH
Phòng chống dịch Covid-19 của Sở Nông nghiệp & PTNT
Thực hiện Văn bản số 3146/UBND-KT1 ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc về việc đôn đốc, thực hiện nghiêm công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng,
chống dịch; Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch Phòng chống dịch
Covid-19, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Chủ động phòng chống dịch bệnh cho cán bộ, công chức, viên chức và
người lao động thuộc sở;
- Theo dõi, báo cáo, xử lý kịp thời các trường hợp nghi nhiễm Covid-19;
- Kịp thời có giải pháp cụ thể không để dịch bệnh lây lan.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Tình huống 1: Khi chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh trong cơ quan,
đơn vị (chưa có F1, F2, F3) nhưng có quyết định giãn cách xã hội.
- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19;
- Nghiên cứu tài liệu giới thiệu Bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch
Covid-19 trong tình hình mới để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên
truyền, vận động, hướng dẫn, triển khai ngay các biện pháp và giải pháp công
nghệ cần thiết, phù hợp với từng cơ quan, ngăn ngừa cao nhất sự lây lan của
dịch bệnh, phục vụ công tác khoanh vùng dịch một cách nhanh chóng, chính
xác, hiệu quả;
- Thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh cá nhân
để kịp thời phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây nhiễm,
ngăn ngừa dịch bệnh lây lan;
- Thực hiện tốt khuyến cáo 5K: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không
tụ tập, khai báo y tế;
- Tiếp tục quán triệt tới toàn thể công chức viên chức và người lao động
trong Sở thực hiện tuyệt đối việc đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc và
khi ra khỏi nhà hoặc cơ quan, công sở;
- Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp;
- Chủ động khai báo y tế kịp thời, trung thực với cơ sở y tế và cơ quan khi có
tiếp xúc gần với người nhiễm Covid -19, người đến từ ổ dịch hoặc đang sống trong
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vùng dịch, các trường hợp liên quan đến các ca Covid-19 mới phát sinh. Tuyên
truyền cho bạn bè, người thân thực hiện các biện pháp chống dịch Covid-19.
- Bố trí cán bộ trực kiểm soát chặt chẽ, vào sổ ghi chép đầy đủ địa chỉ,
số điện thoại, tình trạng sức khỏe (sau khi đo thân nhiệt tại chỗ đối với tất cả
người đến, đi, ra vào cơ quan); cương quyết không tiếp, không làm việc với
người khi vào cơ quan mà không chấp hành chỉ lệnh của cán bộ trực kiểm
soát dịch bệnh của cơ quan.
- Chấp hành nghiêm Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của
UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc cách ly xã hội thành phố Vĩnh Yên;
- Nắm bắt tình hình dịch bệnh tại đơn vị, thống kê, báo cáo kịp thời về cơ
quan quản lý cấp trên theo quy định;
- Bố trí đầy đủ kinh phí mua các vật tư cần thiết phòng, chống dịch như
khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, máy đo thân nhiệt…
- Đảm bảo các hoạt động công vụ của Sở diễn ra bình thường.
2. Tình huống 2: Khi chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh, nhưng đã có
F1, F2, F3 trong cơ quan, đơn vị.
- Phối hợp với ngành Y tế, chính quyền địa phương triển khai các biện
pháp điều tra dịch tễ, khoanh vùng cách ly chặt chẽ các trường hợp nghi ngờ, tổ
chức theo dõi sức khỏe những trường hợp tiếp xúc; Thực hiện cách ly theo dõi
sức khỏe đúng quy định với các trường hợp là F1, F2, F3;
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp thời
cung cấp thông tin để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không
hoang mang lo lắng;
- Phun khử khuẩn toàn bộ cơ quan;
- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; Phân công cán bộ trực công vụ,
làm việc onlie để đảm bảo hoạt động bình thường.
3. Tình huống 3: Khi phát hiện trường hợp mắc bệnh trong cơ quan,
đơn vị (xuất hiện F0).
- Thành lập Ban Chỉ đạo/ Tổ công tác triển khai các nhiệm vụ phòng chống
dịch. Các phòng, đơn vị trực thuộc tích cực phối hợp với cơ quan y tế, chính
quyền địa phương triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh (theo hướng
dẫn của ngành y tế);
- Phối hợp với ngành Y tế và các cấp chính quyền ở địa phương triển khai
các biện pháp điều tra dịch tễ, khoanh vùng cách ly chặt chẽ các trường hợp
nghi ngờ, tổ chức theo dõi sức khỏe những trường hợp tiếp xúc; xử lý triệt để
các ổ dịch;
- Phun khử khuẩn toàn bộ cơ quan;
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- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp thời
cung cấp thông tin để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không
hoang mang lo lắng;
- Sẵn sàng phương án phong tỏa, cách ly y tế cơ quan; chuẩn bị các điều
kiện, phương tiện, xây dựng phương án phong tỏa cách ly y tế tại cơ quan;
- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; Phân công cán bộ trực công vụ,
làm việc onlie để đảm bảo hoạt động bình thường.
4. Tình huống 4: Khi dịch bệnh lây lan trong cơ quan, đơn vị
- Ban Chỉ đạo/ Tổ công tác tổ chức họp hàng ngày hoặc đột xuất để phối
hợp tích cực với ngành Y tế, chính quyền địa phương để triển khai các hoạt
động phòng, chống dịch trong cơ quan, đơn vị mình;
- Phối hợp với ngành Y tế và các cấp chính quyền ở địa phương khoanh
vùng ổ dịch, điều tra dịch tễ, khoanh vùng cách ly chặt chẽ các trường hợp
nghi ngờ, tổ chức theo dõi sức khỏe những trường hợp tiếp xúc; xử lý triệt để
các ổ dịch;
- Phun khử khuẩn toàn bộ cơ quan;
- Phân công cán bộ trực công vụ, làm việc onlie để đảm bảo hoạt động
bình thường.
- Sở Nông nghiệp & PTNT cập nhật, kịp thời, báo cáo tình hình diễn biến
của dịch bệnh thường xuyên và phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh các
biện pháp phòng chống dịch bệnh để nhận được sự chỉ đạo kịp thời để vừa
phòng chống dịch vừa đảm bảo các hoạt động của cơ quan;
- Phối hợp với cơ quan Y tế, chính quyền địa phương giám sát các ca bệnh
nghi nhiễm do Covid-19 gây ra, triển khai các biện pháp cách ly chặt chẽ các
trường hợp mắc bệnh cũng như nghi ngờ, tổ chức theo dõi sức khỏe những
trường hợp tiếp xúc;
- Thường xuyên cập nhật các thông tin, khuyến cáo phòng chống dịch
Covid-19, thông tin để công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở không
hoang mang, lo lắng;
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan về điều kiện đảm bảo phương án,
biện pháp phòng chống trong trường hợp dịch bùng phát lan rộng hơn trong cơ
quan, đơn vị.
- Thực hiện cập nhật báo cáo hàng ngày, đột xuất tình hình dịch bệnh và tổ
chức thực hiện với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh để nhận được
sự chỉ đạo xử lý kịp thời.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc
- Tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch này.
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- Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình chủ động xây dựng
kịch bản để kịp thời ứng phó với mọi tình huống xảy ra.
- Đảm bảo nguồn lực và các điều kiện thực hiện kế hoạch.
2. Đối với các phòng thuộc Sở
Tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch.
Tham mưu đề xuất các các giải pháp thực hiện, đảm bảo an toàn công tác phòng,
chống dịch Covid-19 trong các hoạt động chuyên môn.
Giao Văn phòng Sở tổng hợp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát, kịp thời
báo cáo lãnh đạo Sở chỉ đạo. Đề xuất kinh phí thực hiện.
Yêu cầu Trưởng các phòng và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nghiêm túc
triển khai thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong đơn vị mình đạt hiệu quả.
Tùy điều kiện diễn biến tình hình dịch cụ thể, Sở Nông nghiệp & PTNT sẽ
có những chỉ đạo phù hợp với quy định, hướng dẫn của các cơ quan cấp trên.
Trên đây là Kế hoạch Phòng chống dịch Covid-19 của Sở Nông nghiệp &
PTNT, yêu cầu Trưởng các phòng thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc
nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc (t/h);
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nguyễn Quốc Huy

