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KẾ HOẠCH 

Phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần  

trên địa bàn huyện Ea Kar 

 

 

Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện, để 

tiếp tục đảm bảo sức khỏe cho người dân và hoạt động sinh hoạt, lao động, sản 

xuất, kinh doanh. UBND huyện ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-

19 trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

I. CĂN CỨ THỰC HIỆN 

1. 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 

COVID-19”; 

2. Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế 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 ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; 

3. Công điện số 1745/CĐ-TTg ngày 19/12/2021 của Thủ tướng về việc 

tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát biến chủng mới 

Omicron; 

4. Công điện số 1815/CĐ-TTg ngày 26/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID-19, tăng 

cường công tác điều trị, giảm ca chuyển nặng, ca tử vong do COVID-19; 

5. Công điện số 9406/CĐ-VPCP ngày 23/12/2021 của Văn phòng Chính 

phủ về việc tăng cường công tác tiêm chủng, kiểm soát biến chủng mới Omicron 

của vi-rút SARS-CoV-2; 

6. Thông báo số 347/TB-VPCP ngày 22/12/2021 của Văn phòng Chính phủ 

về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến 

các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19; 

7. Công điện số 1988/CĐ-BYT ngày 06/12/2021 của Bộ Y tế về tăng 

cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến chủng 

mới Omicron của vi-rút SARS-CoV-2; 

8. Công văn số 10696/BYT-MT ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế về việc cách 

ly y tế cho trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vắc-xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19; 

9. Công văn số 10722/BYT-DP ngày 17/12/2021 của Bộ Y tế về việc tiêm 

vắc-xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại; 
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10. Công văn số 10737/BYT-DP ngày 17/12/2021 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn giám sát và phòng, chống COVID-19 biến thể Omicron; 

11. Công văn số 10815/BYT-DP ngày 21/12/2021 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19; 

12. Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 25/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình 

hình mới; 

13. Quyết định số 2784/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Kế hoạch quản lý chất thải y tế lây nhiễm nguy hại phát sinh do 

dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh; 

14. Kế hoạch số 10699/KH-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh về 

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 

COVID-19” trên địa bàn tỉnh; 

15. Kế hoạch số 11474/KH-UBND ngày 21/11/2021 của UBND tỉnh về 

quản lý và chăm sóc sức khỏe người nhiễm COVID-19 tại nhà; 

16. Kế hoạch số 13105/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về 

phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp tết Dương lịch 2022, tết Nguyên đán 

Nhâm Dần trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

huyện, đảm bảo khống chế thành công, không để dịch bùng phát, đảm bảo cho 

người dân được đón một mùa Tết 2022 an toàn, lành mạnh, vui tươi. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Tiếp tục kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện; 

đồng thời, triển khai hiệu quả các biện pháp ngăn chặn biến thể mới xâm nhập. 

- Chuẩn bị sẵn sàng các phương án kiểm soát, can thiệp kịp thời, giảm thiểu 

tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh đối với sức khoẻ của người dân và hoạt động 

kinh tế - xã hội, đặc biệt là sự xuất hiện của biến thể Omicron.  

- Tiếp tục củng cố, tăng cường hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, đáp ứng 

công tác phòng chống dịch lâu dài; xây dựng kế hoạch quản lý, bảo vệ người 

thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID-19 để giảm đến mức thấp nhất các ca 

chuyển nặng và tử vong. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả và đảm bảo tiến độ công tác tiêm vắc-xin 

phòng COVID-19, đặc biệt là các đối tượng nguy cơ cao theo chỉ đạo của Chính 

phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Y tế. 

- Tăng cường công tác quản lý chất thải y tế, vận chuyển, thu gom, xử lý 

chất thải y tế lây nhiễm, nguy hại nhằm hạn chế tối đa tác động tiêu cực của chất 

thải y tế lây nhiễm, nguy hại đến môi trường và đảm bảo sức khỏe cộng đồng. 
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III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Tăng cường công tác truyền thông về phòng chống dịch COVID-19  

- Triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng chống 

dịch đặc biệt là nguy cơ lây lan của biến chủng mới Omicron để nâng cao tinh 

thần cảnh giác, chủ động phòng, chống dịch trong toàn dân trước nguy cơ tái 

bùng phát dịch COVID-19 trên diện rộng trong điều kiện thời tiết và dịp Lễ hội 

cuối năm. 

- Khuyến khích, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, cách làm hay tại các 

địa phương, nhất là phát hiện gương người tốt, việc tốt, ghi nhận các nghĩa cử, 

hành động cao đẹp, tấm lòng sẻ chia của các tổ chức, cá nhân trong công tác 

phòng, chống dịch. Tuyên truyền về những nỗ lực không mệt mỏi của các lực 

lượng y, bác sỹ, lực lượng vũ trang, tình nguyện viên, lực lượng tuyến đầu và 

Nhân dân đang ngày đêm tham gia phòng, chống dịch. 

- Kịp thời cung cấp thông tin chính thống, tạo sự đồng thuận trong Nhân 

dân; chú trọng quan tâm công tác tư tưởng, động viên đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức, nhất là nhân viên ngành y tế và các lực lượng tuyến đầu chống 

dịch. 

- Tiếp tục định hướng hiệu quả công tác tuyên truyền, tăng cường và 

chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các cơ quan truyền 

thông, định hướng dư luận xã hội; kịp thời xử lý hiệu quả các sự cố về truyền 

thông và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, xuyên tạc, kích động, chống phá, 

gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch. 

- Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe phòng, chống dịch 

COVID-19 cho nhóm đối tượng nguy cơ, người mắc bệnh nền. Nội dung truyền 

thông tập trung vào hướng dẫn những biện pháp bảo vệ người thuộc nhóm nguy 

cơ, người mắc bệnh nền không bị lây nhiễm COVID-19; hướng dẫn phát hiện 

sớm các triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 để được chẩn đoán và điều trị 

sớm… 

- Tuyên truyền, vận động người dân về từ các địa phương khác khi về 

huyện thực hiện khai báo y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà, hạn chế tiếp xúc với 

người ngoài gia đình, hạn chế đến địa điểm đông người và tuân thủ nghiêm ngặt 

5K, nhất là trong dịp nghỉ tết Nguyên đán. 

2. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 

của Chính phủ 

- Đảm bảo công tác y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 theo từng 

cấp độ dịch, sẵn sàng triển khai thực hiện khi có dịch xảy ra trên địa bàn. 

- Theo dõi, đánh giá cấp độ dịch hàng tuần; việc đánh giá phải thực hiện 

đến cấp xã, cấp thôn, buôn, tổ dân phố; không được ban hành một mức quy định 

chung trên toàn địa bàn, tránh đánh đồng các địa phương có tình hình dịch phức 

tạp với địa phương vùng xanh. 

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống dịch, 

nhất là cấp cơ sở, các cơ sở sản xuất kinh doanh, chợ, siêu thị, bến xe, các địa 
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điểm công cộng, khu vực tập trung đông người trong dịp lễ Tết..., đôn đốc nhắc 

nhở, hướng dẫn các đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch, 

hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh. 

- Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch để răn 

đe; tăng cường ý thức chấp hành của cơ sở, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống 

dịch. Người đứng đầu các địa phương, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm trước 

UBND huyện về công tác phòng, chống dịch của địa phương, đơn vị mình. 

3. Bảo vệ nhóm đối tượng nguy cơ cao 

- Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe đảm bảo trên 95% 

người dân thuộc nhóm nguy cơ, người mắc bệnh nền và người chăm sóc được 

biết về nguy cơ mắc bệnh, các biện pháp phòng ngừa và cách chăm sóc để phát 

hiện sớm khi mắc bệnh, giảm khả năng bệnh diễn tiến nặng và tử vong do 

COVID-19. 

-  Triển khai các biện pháp để 100% người thuộc nhóm nguy cơ, người mắc 

bệnh nền được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19 xong trong ngày 

20/01/2022 theo quy định và sẵn sàng tiêm mũi tăng cường khi đủ điều kiện. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn để người dân biết, chủ động theo dõi sức khỏe 

hàng ngày nếu phát hiện có các triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 (sốt, ho, 

đau họng, rát họng, sổ mũi, chảy mũi, ngạt mũi, đau mỏi người, đau cơ, mất vị 

giác, mất khứu giác…) thì đến ngay cơ sở khám, chữa bệnh để được xét nghiệm 

và khám bệnh. Nếu không tự đi được thì báo cho y tế địa phương để được hỗ trợ 

về xét nghiệm và khám bệnh. 

4. Công tác tiêm vắc-xin phòng COVID-19  

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin COVID-19 trên địa bàn huyện đảm 

bảo mục tiêu đề ra; đồng thời, đảm bảo an toàn, minh bạch, đúng quy trình, đối 

tượng trong việc tiêm vắc-xin, không để xảy ra tiêu cực trong công tác tiêm 

chủng, trong đó lưu ý các nội dung sau: 

a) Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng COVID-19, đảm bảo 

hoàn thành việc bao phủ mũi 2 cho 100% dân số từ 18 tuổi trở lên trong năm 

2021 và tiêm mũi 1 cho đối tượng trẻ từ 03-17 tuổi theo chỉ đạo của Bộ Y tế và 

của UBND tỉnh. Tổ chức rà soát kỹ và tiêm vét, đảm bảo tất cả người dân có đủ 

điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ liều vắc-xin, đặc biệt là nhóm đối tượng 

nguy cơ cao. 

b) Xây dựng kế hoạch tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại vắc-xin phòng 

COVID-19 cho người dân trên địa bàn theo tiến độ phân bổ vắc-xin và chỉ đạo 

của Bộ Y tế, UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Y tế, theo hướng: 

- Đối tượng tiêm liều bổ sung: Người từ 18 tuổi trở lên; bảo đảm bao phủ 

cho toàn bộ người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản, thực hiện tiêm 01 

mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản từ 28 ngày đến 03 tháng (Đối với 

những người có chỉ định tiêm liều bổ sung, sau khi đã tiêm liều bổ sung thì được 

coi là hoàn thành liều cơ bản). 
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- Đối tượng tiêm liều nhắc lại vắc-xin phòng COVID-19: Người từ 18 tuổi 

trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung. Khoảng cách: Tiêm 01 mũi 

nhắc lại ít nhất 3 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản. 

c) Đối với những người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi hồi phục 

và hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định. 

5. Tăng cường công tác quản lý, giám sát, phát hiện xử lý các ổ dịch 

- Tiếp tục duy trì vai trò của UBND, Ban chỉ đạo các xã, thị trấn, các Tổ 

COVID-19 cộng đồng, y tế địa phương trong việc giám sát, phát hiện, xử lý kịp 

thời các ổ dịch phát sinh, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan.   

- Thực hiện nghiêm các quy trình về quản lý người nhập cảnh đến huyện để 

kiểm soát có hiệu quả sự lây lan của biến chủng mới, chủ động xây dựng kế 

hoạch ứng phó với tình huống dịch bùng phát trở lại. 

6. Công tác cách ly y tế 

- Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nghiêm việc quản lý, giám sát 

cách ly trong phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là cách ly tại nhà trong dịp 

Tết, đối với các trường hợp không đảm bảo các điều kiện cách ly tại nhà thì phải 

thực hiện cách ly tập trung, không để dịch bệnh lây lan do người dân không thực 

hiện nghiệm nghiêm quy định cách ly.   

- Thời gian cách ly: Thực hiện theo Quy định tại Kế hoạch số 10699/KH-

UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh; nội dung điều chỉnh của Bộ Y tế tại 

Công văn số 10696/BYT-MT ngày 16/12/2021, Công văn số 5711/SYT-NVYD 

ngày 22/12/2021 của Sở Y tế và Công văn số 2922/UBND-YT ngày 27/12/2021 

của UBND huyện. 

7. Công tác điều trị 

Đẩy nhanh tiến độ củng cố, tăng cường hệ thống y tế cơ sở đặc biệt là hiệu 

quả hoạt động của các trạm y tế, trạm y tế lưu động; sẵn sàng đáp ứng công tác 

thu dung, điều trị bệnh nhân trong dịp Tết. Có phương án dự phòng trong trường 

hợp số ca nhiễm tăng cao tránh không bị động. 

- Chỉ đạo các cơ sở y tế phân công ứng trực 24/24 giờ, có phương án dự trữ 

đủ cơ số thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, hóa chất... cho công tác điều trị bệnh 

nhân trong dịp Tết. Duy trì hoạt động của hệ thống khám bệnh, chữa bệnh an 

toàn. Bảo đảm hệ thống thường trực cấp cứu, xe cứu thương, ô-xy y tế, máy thở 

và các trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch bệnh, cấp cứu, 

điều trị người bệnh. 

- Đảm bảo hoạt động của các đường dây nóng y tế cũng như đường dây 

nóng về phòng, chống dịch, công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin 

đại chúng để người dân biết, tiếp cận khi có nhu cầu, không được để xảy ra 

trường hợp người bệnh, đặc biệt là F0 đang điều trị tại nhà không liên hệ được 

với cơ sở y tế, không được cấp phát thuốc điều trị. 

8. Công tác xét nghiệm 
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- Củng cố và phân công ứng trực đảm bảo duy trì hệ thống tổ chức xét 

nghiệm phòng chống dịch COVID-19 trong dịp lễ, Tết.  

- Dự trù sinh phẩm, vật tư xét nghiệm đảm bảo công tác phòng, chống dịch 

trong dịp Tết đảm bảo dự trù cả trường hợp dịch bệnh lan rộng. 

9. Quản lý chất thải y tế lây nhiễm, nguy hại trong phòng, chống dịch 

COVID-19 

- Quản lý chất thải y tế lây nhiễm, nguy hại phát sinh từ các khu vực cách 

ly tập trung và cơ sở y tế trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường và có tính hợp lý, khả thi phù hợp 

trong điều kiện của tỉnh hiện nay.  

- Đảm bảo thực hiện quản lý chất thải y tế tại các khu cách ly tập trung và 

cơ sở y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện theo hướng 

dẫn tại Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG, ngày 05/8/2020 của Ban chỉ đạo Quốc 

gia phòng, chống dịch COVID-19 về hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh 

trong phòng, chống dịch COVID-19. 

- Nghiêm túc triển khai Kế hoạch quản lý chất thải y tế lây nhiễm nguy hại 

phát sinh do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện theo Quyết định số 

2784/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Y tế huyện 

- Phối hợp với các Phòng, ban, ngành và các đơn vị có liên quan triển khai 

các biện pháp phòng, chống dịch theo nội dung Kế hoạch này.  

- Tham mưu UBND huyện 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. 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện thường xuyên truy cập thông tin về 

biến thể Omicron, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin để truyền tải thông 

tin, truyền thông hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả đến 

người dân và cộng đồng. 

2. Trung tâm Y tế huyện 

- Thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế đối với việc xét nghiệm, cách 

ly, theo dõi y tế người đến từ vùng dịch, từ các địa phương khác; người nhập 

cảnh; người hoàn thành cách ly tập trung được di chuyển thuận lợi về nơi cư 

trú/lưu trú, làm việc để khôi phục và phát triển sản xuất theo quy định.  

- Chỉ đạo trạm Y tế các xã, thị trấn triển khai công tác giám sát, phòng, 

chống dịch theo từng tình huống dịch và theo hướng dẫn cập nhật của Bộ Y tế, 

Sở Y tế. Đồng thời, có kế hoạch nâng cao năng lực điều trị, chủ động ứng phó 

với các tình huống diễn biến của dịch bệnh, thực hiện hai nhiệm vụ vừa khám 

chữa bệnh thông thường vừa điều trị bệnh nhân COVID-19, tham mưu xây dựng 
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kế hoạch và thực hiện việc quản lý, điều trị F0 tại nhà trên địa bàn huyện theo 

chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Y tế. 

- Chủ động chẩn bị sẵn sàng nguồn nhân lực chuyên môn, đặc biệt nhân lực 

về hồi sức tích cực, xét nghiệm, kiểm soát nhiễm khuẩn; xây dựng kế hoạch đào 

tạo và đào tạo lại để nâng cao năng lực cho các y, bác sỹ về hồi sức tích cực. 

- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát các Trạm y tế lưu 

động, Tổ chăm sóc người nhiễm và việc đảm bảo ô-xy y tế cho bệnh nhân 

COVID-19 để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh 

cho Nhân dân trên địa bàn khi được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền. 

- Phối hợp với các địa phương tổ chức tiêm bổ sung và tiêm nhắc vắc-xin 

COVID-19. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế thường xuyên truy cập thông tin về biến 

thể Omicron, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin để truyền tải thông tin, 

truyền thông hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả đến người 

dân và cộng đồng. 

3. Phòng Tài chính-Kế hoạch 

- Tổ chức hướng dẫn đảm bảo kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch 

theo phân cấp ngân sách hiện hành. 

- Chủ trì, phối hợp với ngành Y tế và các địa phương rà soát cân đối, bố trí 

kinh phí chi phục vụ hoạt động phòng, chống dịch bệnh thường xuyên và đột 

xuất theo quy định. 

- Hướng dẫn các chính sách, chế độ tài chính về công tác phòng, chống 

dịch bệnh. 

4. Công an huyện 

- Chỉ đạo tổ chức duy trì trực phòng chống dịch 24/24; duy trì nghiêm chế 

độ trực sẵn sàng chiến đấu.  

- Tăng cường các biện pháp giám sát tại địa bàn dân cư kịp thời phát hiện, 

đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm hoạt động cư trú trái phép trên địa bàn, nhất 

là tại các địa bàn, khu vực trung tâm, tập trung đông người sinh sống. Khi phát 

hiện trường hợp trái phép phối hợp với địa phương và y tế tiến hành cách ly 

kiểm dịch, xét nghiệm theo quy định. 

- Nắm bắt tình hình, kiểm tra cơ sở lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ, khu lưu 

trú...), phương tiện vận chuyển hành khách từ các địa phương khác vào huyện. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và bố trí lực lượng để phân 

luồng, hướng dẫn kiểm tra giao thông và kiểm soát hiệu quả phòng, chống dịch 

COVID-19 phù hợp với diễn biến dịch bệnh trên địa bàn; xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm. 

5. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

- Phối hợp với Công an huyện, các Phòng, ban, ngành và các đơn vị liên 

quan triển khai lực lượng kiểm soát quân sự, dân quân làm nhiệm vụ tuần tra, 



8 
 

kiểm soát người, phương tiện ra vào huyện, đảm bảo tiếp tục thực hiện nghiêm 

các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an ninh chính trị trật tự 

và an toàn xã hội. 

- Tổ chức các lực lượng phối hợp tuyên truyền, vận động người dân trên 

địa bàn đảm bảo an toàn phòng, chống dịch đặc biệt trong dịp tết Nguyên Đán 

2022. 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan 

truyền thông và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tăng cường công tác thông 

tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 thời điểm trước, trong và sau dịp 

tết Nguyên đán Nhâm Dần.  

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông tăng cường tuyên truyền tạo 

đồng thuận, niềm tin xã hội; thúc đẩy tính tự giác, tích cực của người dân trong 

phòng, chống dịch; hướng dẫn các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch COVID-19, nâng cao nhận thức của người dân trong tình 

hình mới. 

- Phối hợp với ngành Y tế tổ chức truyền thông rộng rãi để người dân và 

cộng đồng hiểu đúng và hợp tác với cơ quan chức năng thực hiện hiệu quả các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có biến thể Omicron; đồng 

thời, triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

kiểm soát dịch bệnh COVID-19, tiêm chủng vắc-xin, hoạt động nâng cao năng 

lực y tế cơ sở. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn kịp thời 

những thông tin xấu, lệch lạc liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh 

trong đó có phòng chống biến thể Omicron, tránh gây ảnh hưởng xấu đến hiệu 

quả phòng, chống dịch. 

7. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Phối hợp ngành Y tế trong công tác chỉ đạo việc tổ chức vận chuyển, xử 

lý chất thải rắn tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn, đảm 

bảo kịp thời theo quy định.  

-Theo dõi, giám sát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn tại các cơ 

sở y tế, cơ sở cách ly y tế tập trung. Trong trường hợp khối lượng chất thải y tế 

phát sinh do dịch bệnh COVID-19 vượt quá khả năng xử lý của huyện, kịp thời 

tham mưu, đề xuất UBND huyện biện pháp quản lý hiệu quả, phù hợp với điều 

kiện của huyện.  

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát đối 

với công tác phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải tại các cơ sở y tế, các khu vực 

cách ly tập trung trên địa bàn huyện; kiểm tra, giám sát việc vận chuyển, xử lý 

chất thải lây nhiễm tại các cơ sở xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn huyện, 

trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường thì xử 

lý hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

8. Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện 
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- Chủ động phối hợp với ngành y tế tổ chức các hoạt động giám sát công 

tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp tết Nguyên đán năm 2022. 

- Căn cứ Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đối 

với các lĩnh vực hoạt động do Bộ Y tế quy định, tổ chức triển khai thực hiện tại 

các cơ sở và thường xuyên theo dõi, đánh giá việc đảm bảo an toàn. 

- Chủ động rà soát, thống kê, tổng hợp danh sách người cần tiêm vắc-xin 

phòng COVID-19 thuộc thẩm quyền quản lý, phối hợp với ngành Y tế để tổ 

chức tiêm vắc-xin đầy đủ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, 

người dân theo Kế hoạch của UBND huyện. 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 12212/KH-UBND ngày 10/12/2021 của 

UBND tỉnh về Kế hoạch thực hiện chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng 

thiết yếu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cuối năm 2021 và tết Nguyên đán Nhâm Dần 

năm 2022 và chỉ đạo của huyện tại Công văn số 2943/UBND-KTHT ngày 

29/12/2021 về việc triển khai thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt 

hàng thiết yếu trên địa bàn huyện Ea Kar dịp cuối năm 2021 và tết Nguyên đán 

Nhâm Dần năm 2022. 

 9. Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch và UBND các xã, thị trấn 

- Lập kế hoạch của địa phương và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sẵn sàng 

ứng phó với các tình huống dịch bệnh; chịu trách nhiệm trước UBND huyện về 

công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; báo cáo kịp thời diễn biến tình hình 

dịch theo quy định. 

- Chủ động theo dõi, quản lý, giám sát chặt chẽ người về địa phương từ các 

tỉnh, thành phố khác, người nhập cảnh trong dịp tết Nguyên Đán, thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định, nhất là người trở về từ các khu 

vực có dịch COVID-19. Kịp thời phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại các 

địa bàn để khoanh vùng và xử lý kịp thời; triển khai quy trình phát hiện và xử lý 

ổ dịch tại cộng đồng theo hướng dẫn của ngành Y tế. 

- Triển khai đầy đủ và hiệu quả các nội dung truyền thông phòng, chống 

biến thể Omicron; phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan y 

tế và cơ quan truyền thông. 

- Triển khai có hiệu quả các Tổ COVID-19 cộng đồng, Tổ chăm sóc người 

nhiễm tại cộng đồng; rà soát các điều kiện, sẵn sàng triển khai hoạt động của các 

Trạm Y tế lưu động tùy theo diễn biến của tình hình dịch bệnh trên địa bàn. 

- Triển khai điều tra, rà soát người dân trên địa bàn chưa được tiêm vắc-xin, 

chịu trách nhiệm quản lý thông tin về tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 của 

người dân sinh sống tại địa phương; tổ chức kế hoạch tiêm bổ sung và tiêm nhắc 

vắc-xin COVID-19 an toàn, hiệu quả đúng đối tượng theo chỉ đạo của UBND 

tỉnh, hướng dẫn của Sở Y tế và chỉ đạo của UBND huyện. 

- Duy trì chế độ ứng trực thường xuyên, hoạt động của các Tổ COVID-19 

cộng đồng, đội phòng chống dịch cơ động trên địa bàn để rà soát, quản lý, giám 

sát việc biến động dân cư trên địa bàn. 
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- Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về dự trữ, bình ổn 

thị trường các mặt hàng thiết yếu để ứng phó dịch COVID-19 trên địa bàn 

huyện, nhất là triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm bình ổn thị trường các 

mặt hàng thiết yếu trên địa bàn huyện Ea Kar dịp cuối năm 2021 và tết Nguyên 

đán Nhâm Dần năm 2022. 

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân, các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ, trường học… trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh theo từng cấp độ dịch, đặc biệt trong dịp tết Nguyên Đán năm 2022. 

- Thực hiện các nhiệm vụ trong công tác phòng, chống COVID-19 theo 

nhiệm vụ được giao và các chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo, 

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện. 

Trên đây là Kế hoạch Phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp tết Nguyên 

đán Nhâm Dần trên địa bàn huyện, UBND huyện Ea Kaer yêu cầu các đơn vị, 

địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                                          

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ Việt Nam huyện; 

- Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể; 

- Đảng ủy các xã, thị trấn; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lãnh đạo VP; 

- Lưu:VT, YT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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