
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

SỞ Y TẾ

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

Số:           /KH-SYT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày        tháng 3 năm 2020

KẾ HOẠCH 
Tập huấn trực tuyến phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do SARS-Co-2 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:

- Trang bị các kiến thức cơ bản về phòng, chống dịch bệnh viêm đường
hô hấp cấp do SARS-Co-2.

- Thống nhất các nội dung trong quy trình xử lý để phòng, chống dịch
bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-Co-2: phát hiện, khai báo, xác minh đối
tượng có yếu tố dịch tễ liên quan; thông tin liên lạc, báo cáo.

2. Yêu cầu:
- Cán bộ tập huấn thông tin đầy đủ, dễ hiểu, chính xác.
- Người được tập huấn tham dự đầy đủ.

II/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:
1. Thời gian: 

8g30 – 10g30,  thứ Sáu 06/3/2020, dành cho UBND các huyện thị xã, thành
phố và các phòng ban trực thuộc; các cơ sở lưu trú thuộc UBND quản lý; các nhà
máy thuộc Ban Quản lý KCN

8g30 – 10g30,   thứ Tư 11/3/2020, dành cho các đơn vị, bộ phận, cơ sở lưu
trú trực thuộc ngành Du lịch và các công ty, doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc ngành
Công Thương

Riêng Côn Đảo, tập trung tất cả các đối tượng cần được tập huấn trong
ngày 06/3/2020.

2. Địa điểm:
2.1. Ở đầu cầu trực tuyến trung tâm: 

Phòng 301 – UBND tỉnh.
2.2. Ở các đầu cầu trực tuyến các huyện, thị xã, thành phố:

+ Hội trường Thành ủy Vũng Tàu (76, Trương Công Định, TP Vũng Tàu) .
+ Hội trường UBND các huyện, thị xã, thành phố (trừ Vũng Tàu).

III/ NỘI DUNG TẬP HUẤN:
- Các thông tin, kiến thức cơ bản về phòng, chống dịch bệnh viêm đường

hô hấp cấp do SARS-Co-2.
- Cách sử dụng khẩu trang, rửa tay phù hợp.
- Các đối tượng có yếu tố dịch tễ liên quan, khai báo, cách ly để kiểm

soát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-Co-2.
- Xác minh, tư vấn, quản lý giám sát đối tượng có yếu tố dịch tễ liên

quan tại các địa điểm cách ly.
- Thông tin liên lạc. 



IV/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:
1. Cán bộ tập huấn:

- Ngành Y tế: 
Bs Trương Đình Chính – TP Nghiệp vụ Sở Y tế.
Bs Phan Văn Thành – PGĐ bệnh viện Bà Rịa.
Bs Nguyễn Văn Lên – Giám đốc Trung tâm Truyền thông GDSK.
Bs Nguyễn Thị Minh Hiếu – TK Kiểm soát dịch bệnh, TTYTDP.
- Đại diện Công an tỉnh.

2. Tham dự tập huấn:
2.1. Ở đầu cầu trực tuyến trung tâm:

Phòng 301 – UBND tỉnh: Văn phòng UB tỉnh, Sở Y tế, Sở Du lịch, Sở
Công Thương, Ban Quản lý KCN và các phòng ban, bộ phận trực thuộc.

2.2. Ở các đầu cầu trực tuyến các huyện, thị xã, thành phố:
Thứ Sáu 06/3/2020: UBND các huyện thị xã, thành phố và các phòng ban

trực thuộc; các cơ sở lưu trú thuộc UBND quản lý; các nhà máy thuộc Ban Quản lý
Khu Công nghiệp; UBND và các đối tượng cần tập huấn tại Côn Đảo.

Thứ Tư 11/3/2020, dành cho các đơn vị, bộ phận, cơ sở lưu trú trực thuộc
ngành Du lịch  và các  công ty,  doanh nghiệp,  đơn vị  trực  thuộc ngành Công
Thương.
V/ KINH PHÍ:

1. Kinh phí cho cán bộ tập huấn: không
2. Kinh phí tổ chức các đầu cầu trực tuyến: 

VNPT hỗ trợ kỹ thuật.
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ địa điểm tập huấn.

VI/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Sở Y tế: 

- Chuẩn bị nội dung tập huấn. Liên hệ VP UB tỉnh đăng ký hội trường
301 sáng thứ Sáu 06/3/2020 và sáng thứ Tư 11/3/2020.

- Cán bộ tập huấn mặc trang phục chuyên môn, có mặt đúng giờ.
- Thông báo các đơn vị, bộ phận trực thuộc ngành Y tế tham dự.
- Đầu mối liên lạc: Bs Chính 02543.852573 – 0915.40.5484.

2. Công an tỉnh:
Cử cán bộ triển khai về công tác quản lý người nhập cảnh, xác minh và phối

hợp quản lý, giám sát người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.
3. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thông báo các phòng ban tại địa phương, công an huyện, thị xã, thành phố;
các chủ tịch xã phường, công an xã phường, các cơ sở lưu trú chưa xếp hạng trực
thuộc địa phương quản lý.

Chỉ đạo bộ phận phụ trách Hội trường Thành ủy Vũng Tàu và Hội trường
UBND các huyện, thị xã, thành phố (ngoại trừ Vũng Tàu) mở cửa hội trường hỗ trợ
kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng, nước uống.

4. Ban quản lý KCN
Thông báo các công ty, doanh nghiệp, nhà máy (nhất là các nhà máy có

vốn đầu tư nước ngoài liên quan Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ý, Singapore)
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trực thuộc Ban quản lý KCB tham dự (mỗi công ty, doanh nghiệp, nhà máy: Giám
đốc, trưởng phòng hành chính).

5. Sở Du lịch
Thông báo các đơn vị, bộ phận, cơ sở lưu trú trực thuộc ngành Du lịch

tham dự (mỗi cơ sở lưu trú: Giám đốc, trưởng bộ phận lễ tân).
6. Sở Công Thương

Thông báo các công ty,  doanh nghiệp,  đơn vị  trực thuộc ngành Công
Thương tham dự (mỗi  công ty,  doanh nghiệp:  Giám đốc,  trưởng phòng hành
chính).

7. Sở Thông tin truyền thông – Cty VNPT
Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông thuộc Sở Thông tin truyền

thông phối hợp Công ty VNPT hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến tại các đầu cầu.

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 38/KH-SYT ngày 28/02/2020 của Sở Y tế./.

Nơi nhận:                                                                                    GIÁM ĐỐC
- CT UBND tỉnh – Trưởng BCĐ;      
- Ông Trần Văn Tuấn – PCT UBND tỉnh;
- Chánh văn phòng UBND tỉnh;
- Công an tỉnh (cừ CB tập huấn); 
- UBND các huyện, thị, thành;
- Ban quản lý KCN ;

- Sở Du lịch, Công Thương; Phạm Minh An
- Sở Thông tin Truyền thông;
- VNPT tỉnh BRVT ;
- Các PGĐ Sở Y tế; 
- Các phòng SYT;  
- BVBR, T4g, TTYTDP;
- CA các huyện, thị, thành;
- TTYT các huyện, thị, thành;
- Phòng Y tế các huyện, thị, thành;                
- Lưu VT, NV.
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