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KẾ HOẠCH 

Triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn quận Hải Châu  

 

Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) là 

bệnh truyền nhiễm cấp tính thuộc nhóm A. Kể từ khi chùm ca bệnh ghi nhận tại 

thành phố Vũ Hán, Trung Quốc được báo cáo cho Tổ chức Y tế Thế giới vào ngày 

03 tháng 12 năm 2019, tính đến 07h30 ngày 03 tháng 02 năm 2020, đã có 17.388 

trường hợp mắc bệnh (trong đó tại Trung Quốc là 17.205 người tại 30 tỉnh thành 

của Trung Quốc, 183 người mắc bên ngoài Trung Quốc), 362 trường hợp tử vong 

(trong đó 361 trường hợp ở Trung Quốc; 01 trường hợp ở Philipines).Tại Việt 

Nam, số người mắc bệnh là 08 trường hợp. Trong đó: 02 cha con người Trung 

Quốc (01 người đã khỏi); 04 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung 

Quốc; 01 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung 

Quốc; 01 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung 

Quốc. Tại thành phố Đà Nẵng đến nay đã theo dõi 58 trường hợp tại bệnh viện, 

trong đó 37 trường hợp đã xuất viện: 17 trường hợp người nước ngoài (14 người 

Trung Quốc; 02 Malaysia; 01 người Cộng Hoà Séc) và 20 trường hợp người Việt 

Nam. Đã lấy mẫu 39 trường hợp để làm xét nghiệm, 32/39 mẫu đã có kết quả và 

đều ÂM TÍNH với chủng mới của vi rút Corona còn lại 7 mẫu đang tiếp tục chờ 

phản hồi từ Viện Pasteur Nha Trang. Ngày 31/1/2020, WHO chính thức tuyên bố 

dịch virus nCoV là tình trạng y tế KHẨN CẤP TOÀN CẦU.  

Người mắc bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính: sốt, ho, khó 

thở, có trường hợp viêm phổi nặng, có thể gây suy hô hấp cấp và nguy cơ tử vong. 

Một số người nhiễm vi rút nCoV có thể có biểu hiện lâm sàng nhẹ không rõ triệu 

chứng nên gây khó khăn cho việc phát hiện. Đến nay, bệnh chưa có thuốc điều trị 

đặc hiệu và vắc xin phòng bệnh. 

Trước tình hình WHO chính thức công bố tình trạng khẩn cấp, trên cơ sở chỉ 

đạo UBND thành phố Đà Nẵng, UBND quận Hải Châu xây dựng  kế hoạch phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) 

trên địa bàn quận, nội dung cụ thể như sau: 

I. CĂN CỨ TRIỂN KHAI  

 1. Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban bí thư về việc phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra. 

2. Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 

rút Corona gây ra. 

https://suckhoedoisong.vn/nen-hieu-the-nao-ve-tinh-trang-khan-cap-y-te-toan-cau-la-gi-n168329.html
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3. Chỉ thị 06/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống 

trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona gây ra. 

 4. Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra. 

5. Quyết định số 125/QĐ-BYT ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Bộ Y tế về 

việc Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona 

mới. 

6. Quyết định số 181/QĐ-BYT ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Bộ Y tế về 

việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV). 

7.  Kế hoạch số 175/KH-SYT ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Sở Y tế về 

phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp chưa xác định nguyên nhân tại thành phố 

Đà Nẵng. 

8. Thông báo Kết luận số 34/TB-VP ngày 24 tháng 01 năm 2020 của Văn 

phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố Đà Nẵng về kết luận 

của Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tại buổi làm việc về công tác 

phòng chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. 

9. Công văn số 517/UBND-VHXH ngày 29 tháng 01 năm 2020 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Công điện hỏa tốc số 05/CT-TTg ngày 

28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

10. Công văn số 3492-CV/TU ngày 31/01/2020 của Thành ủy Đà Nẵng về 

về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra trên 

địa bàn thành phố.  

11. Công văn số 706-CV/QU ngày 31/01/2020 của Quận ủy Hải Châu về về 

việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra trên 

địa bàn quận Hải Châu. 

2.  MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Huy động cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để phòng, chống dịch nhằm 

bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân. 

Phát hiện sớm trường hợp nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút Corona, xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất 

tử vong. 

2. Mục tiêu cụ thể 

100% nhân dân, học sinh, sinh viên tại các trường trên địa bàn 13 phường 

được tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống  bệnh. 

100% TYT 13 phường thuộc quận được đào tạo, tập huấn thường xuyên về 

giám sát và phòng, chống bệnh. 
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UBND, UBMTTQVN, Hội ban ngành Đoàn thể các cấp, từng người dân 

trên địa bàn phải coi việc phòng, chống dịch như “chống giặc” không được chủ 

quan, không để dịch lây lan (trích Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ). 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện 

a) UBND, UBMTTQVN, Hội ban ngành Đoàn thể các cấp, căn cứ theo chức 

năng nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện, đảm bảo mỗi 

người dân đều được tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống  bệnh. Thành lập Ban 

chỉ đạo phòng, chống dịch Corona quận, phường trên cơ sở chỉ đạo của UBND 

thành phố (nếu có). 

b) Kiện toàn, tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo (BCĐ) Chăm sóc sức 

khỏe nhân dân các cấp từ quận đến phường. Duy trì hoạt động giao ban, phân công 

nhiệm vụ cho thành viên BCĐ, thường xuyên nắm thông tin, kiểm tra, đôn đốc 

công tác phòng chống dịch tại địa bàn. Phối hợp triển khai có hiệu quả các biện 

pháp xử lý phòng, chống dịch bệnh. 

c) Tăng cường vai trò, trách nhiệm của UBND 13 phường trong công tác 

chống dịch trên địa bàn, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp Đảng ủy, 

Chính quyền, ban ngành đoàn thể, địa bàn khu phố, tổ dân phố. Tăng cường vai trò 

trách nhiệm của Cộng tác viên Dân số - Y tế trong công tác PCD trên địa bàn 

phường.  

d) Lưu ý: Tạm dừng việc tiếp dân tại nhà riêng, phòng làm việc riêng, thực 

hiện tiếp dân ở phòng tiếp dân tại cơ quan đơn vị. 

2. Công tác tuyên truyền, vận động 

a) Công tác phối hợp các cơ quan Ban Ngành Hội đoàn thể các cấp, UBND 

13 phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến CBCC,VC, nhân dân tại từng khu 

dân cư, tổ dân phố. Mỗi cán bộ công chức, viên chức là “tuyên truyền viên” tại gia 

đình và khu dân cư. 

b) Treo băng rôn, áp phích, phát tờ rơi tuyên truyền đến từng hộ gia đình 

khu dân cư, các cơ quan quận, phường và các trường học trên địa bàn quận. Phát 

video tuyên truyền hình ảnh tại Bộ phận tiếp nhận kết quả quận, phường; Video 

phát thanh tại phát thanh phường. 

c) Tổ chức các Hội nghị, tập huấn tuyên truyền đến các cơ quan ban ngành, 

các trường học và trong nhân dân. 

d) Đăng tải thông tin cập nhật thường xuyên tình hình dịch, các hoạt động đã 

triển khai … lên website quận và 13 phường, website các trường học. 

e) Tổ chức tốt công tác tuyền thông tại trường học, duy trì phong trào vệ 

sinh phòng bệnh đồng thời tạo sự đồng thuận hợp tác với phụ huynh trong việc 

thực hiện các giải pháp phòng ngừa dịch bệnh trong hệ thống trường học. 

f) Nội dung tuyên truyền: Cẩm nang 10 câu hỏi đáp để chủ động phòng, 

chống viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona mới; Các khuyến cáo của 

Bộ Y tế và WHO; Các biện pháp phòng chống bệnh do virus; Cập nhật thông tin Y 
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tế và Khuyến cáo phòng ngừa dịch bệnh qua Zalo Bộ Y tế; Video tuyên truyền 

phát thanh và video hình ảnh tuyên truyền; Cung cấp số điện thoại đường dây nóng 

của các Bệnh viện cả nước; đường dây nóng thành phố, quận, phường (Theo phụ 

lục đính kèm); tuyên truyền các Văn bản pháp luật liên quan… 

g) Các trang thông tin điện tử cung cấp thông tin chính thống: website Bộ Y 

tế; website Cục Y tế dự phòng; website Trung tâm truyền thông và giáo dục sưc 

khỏe Trung ương; website Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà 

Nẵng; Báo Suckhoedoisong.vn. 

h) Yêu cầu việc tuyên truyền: 

- Đảm bảo thông tin chính thống, tránh gây hoang mang trong nhân dân 

nhưng cũng không chủ quan với tình hình dịch bệnh. 

- Ưu tiên tuyên truyền tại các khu vực tập trung đông người như truờng học, 

khu ký túc xá, khu vực chợ, các sự kiện...  

- Lưu ý tuyên truyền về ứng xử văn minh, tránh kỳ thị đối với khách du lịch 

không thuộc quốc tịch Trung Quốc như Hồng Kông; Malaysia; Đài Loan; 

Singapore; Nhật Bản; Hàn Quốc.  

- Tờ rơi, pano áp phích tuyên truyền đảm bảo các nội dung: dấu hiệu bệnh; 

các biện pháp phòng chống bệnh; hướng dẫn cách sử dụng khẩu trang y tế; số điện 

thoại đường dây nóng. 

3. Công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực 

a) Trạm Y tế 13 phường thuộc quận:  

- Tham dự đầy đủ các lớp đào tạo, tập huấn về công tác giám sát và phòng 

chống bệnh do các đơn vị tuyến trên tổ chức. 

b) Đội ngũ Cộng tác viên Y tế - Dân số:  

- Tham gia tập huấn cơ bản các biện pháp giám sát phòng, chống bệnh; tăng 

cường cùng với trạm y tế phường trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn phòng 

chống bệnh trong cộng đồng. 

4. Công tác giám sát trong cộng đồng 

a) Giám sát chặt chẽ tại cộng đồng nhất các trường hợp từ vùng dịch về, 

vùng có trường hợp dương tính với bệnh về địa phương để phát hiện các trường  

hợp nghi ngờ
1
 và các yếu tố dịch tễ liên quan đến các trường hợp nghi ngờ tại cộng 

đồng. 

b) Đẩy mạnh giám sát dựa trên các sự kiện kênh báo chí, các nguồn chính 

thưc, không chính thưc để kịp thời xac minh tổ chưc điều tra phát hiện ổ dịch, 

khoanh vùng xử lý triệt để không để bùng phát dịch trong cộng đồng. 

                                           
1
 Trường hợp bệnh nghi ngờ: là trường hợp nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính, với các biểu hiện sốt, ho, có thể có 

khó thở và có một số yếu tố dịch tễ sau:  

- Có tiền sử đến/ ở/ về từ vùng có dịch trong vòng 14 ngày trước khi khởi phát bệnh hoặc: 

- Tiếp xúc gần (trong vòng 02 m) với trường hợp mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp caaos do 

nCoV. 
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5. Công tác đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong cộng 

đổng, cơ quan trường học; đảm bảo công tác an toàn thực phẩm trong cộng 

đồng và trường học. 

a) Cá nhân: lưu ý việc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, nước sạch hoặc 

bằng dung dịch rửa tay có cồn trong vòng ít nhất ½ phút (30s). 

b) Vệ sinh môi trường: duy trì công tác ra quân vệ sinh môi trường vào ngày 

chủ nhật xanh sạch đẹp hang tuần; các cơ quan, trường học duy trì vệ sinh sạch sẽ 

bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn; đảm bảo đầy đủ xà phòng rửa tay sát khuẩn; 

Ban quản lý các Chợ lưu ý công tác vệ sinh môi trường tại các chợ. 

c) Đảm bảo an toàn thực phẩm: thực hiện ăn chín uống sôi, ăn uống đảm bảo 

để tăng cường sức khỏe, tăng cường sức đề khang phòng chống bệnh. 

6. Công tác báo cáo 

Kịp thời báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND quận (qua Phòng Y 

tế quận và Văn phòng HĐND-UBND quận) và Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành 

phố. 

7. Trang bị kinh phí đầy đủ cho công tác truyền thông; thiết bị, vật tư y 

tế; cho cán bộ CCVC trong công tác phòng chống bệnh trên địa bàn quận. 

Lưu ý: trang bị đầy đủ xà phòng rửa tay, khẩu trang y tế tại cơ quan đặc biêt 

khu vực tập trung đông dân như Bộ phận tiếp nhận trả kết quả, Phòng tiếp dân. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Y tế quận 

a) Chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND và UBND quận tham mưu UBND 

quận xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn quận Hải 

Châu. 

 b) Kịp thời phối hợp Trung tâm Y tâm y tế cung cấp thông tin tham mưu kịp 

thời UBND quận các văn bản chỉ đạo của các cơ quan cấp trên.  

 c) Cung cấp tài liệu tuyên truyền, In ấn tờ rơi, pano, áp phích, băng rôn 

tuyên truyền phòng chống bệnh phát từng hộ gia đình trên địa bàn 13 phường, các 

trường học, các cơ quan đơn vị trên địa bàn.  

 d) Phối hợp Trung tâm Y tế quận hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc Trạm Y tế 

13 phường thuộc quận trong quá trình tham mưu triển khai thực hiện; đồng thời 

làm căn cứ đề xuất khen thưởng UBND phường triển khai có hiệu quả Kế hoạch.  

e) Phối hợp Trung tâm Y tế quận tham mưu, tổng hợp báo cáo kết quả thực 

hiện về Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố, UBND thành phố, Quận ủy, 

HĐND, UBND quận  

2. Văn phòng HĐND và UBND quận 

a) Phối hợp Phòng Y tế quận tham mưu và ban hành Kế hoạch triển khai 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

(nCoV) trên địa bàn quận Hải Châu. 
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b) Theo dõi, đôn đốc các phòng ngành chức năng, UBND 13 phường thuộc 

quận trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch. 

c) Chủ trì phồi hợp Phòng Y tế tổ chức Hội nghị sơ kết và tổng kết, các cuộc 

họp giao ban định kỳ về triển khai Kế hoạch triển khai phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn quận 

Hải Châu. 

d) Tham mưu họp giao ban thường xuyên và phối hợp Phòng Y tế đăng tải  

cập nhật thường xuyên các thông tin liên quan tình hình dịch bệnh để đăng tải trên 

website quận. 

e) Phối hợp Phòng Y tế tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Trung tâm 

kiểm soát bệnh tật thành phố, UBND thành phố, Quận ủy, HĐND, UBND quận. 

3. Đề nghị Trung tâm Y tế quận 

a) Phối hợp Phòng Y tế quận, cử CBVC tham gia cùng với Phòng Y tế quận 

tham mưu UBND quận triển khai đầy đủ các nội dung trong kế hoạch. 

b) Kịp thời cập nhật cung cấp các thông tin liên quan đến tình hình dịch 

bệnh về UBND quận thông qua Phòng Y tế quận để tham mưu UBND quận chỉ 

đạo kịp thời. 

c) Triển khai đầy đủ các kế hoạch về phòng, chống dịch bệnh do Sở Y tế 

thành phố ban hành trên địa bàn quận. 

d) Kiện toàn các đội chống dịch cơ động (01 đến 02 đội), sẵn sàng hỗ trợ các 

địa phương điều tra, xử lý ổ dịch
2
. 

e) Chỉ đạo trạm Y tế 13 phường trong việc thực hiện là điểm bán bình ổn giá 

khẩu trang y tế khi có chỉ đạo của thành phố. 

f) Phối hợp Phòng Giáo dục – Đào tạo, Phòng Y tế, Các Trường học tiến 

hành phun thuốc khử trùng theo chỉ đạo UBND thành phố, UBND quận. 

g) Thực hiện chế độ thông tin báo cáo ca bệnh truyền nhiễm đầy đủ, chính 

xác kịp thời. Định kỳ báo cáo kết quả giám sát triển khai thực hiện về UBND quận 

(qua Phòng Y tế quận) để kịp thời đôn đốc các phường triển khai theo đúng kế 

hoạch UBND quận và phối hợp Phòng Y tế quận tham mưu, tổng hợp báo cáo kết 

quả thực hiện về Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố, UBND thành phố, Quận 

ủy, HĐND và UBND quận. 

4. UBND 13 phường thuộc quận 

a) Căn cứ các nội dung tại Kế hoạch quận khẩn trương xây dựng và ban 

hành Kế hoạch triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn phường. Hoàn thành dự thảo 

trong ngày 01.02.2020. Ban hành chính thức khi có KH chính thức của thành phố 

và UBND quận. 

                                           
2
 Ổ dịch: một nơi (thôn, xóm, tổ, đội/tổ dân phố/đơn vị...) ghi nhận từ 01 trường hợp bệnh xác định trở lên. 

Ổ dịch chấm dứt: khi không ghi nhận trường hợp mắc mới trong vòng 21 ngày kể từ ngày khởi phát trường hợp 

bệnh gần nhất. 
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b) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, đoàn thể (Mặt trận tổ quốc 

Việt Nam phường, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên) trên địa 

bàn phường phối hợp với Trạm Y tế phường tăng cường công tác tuyên truyền đến 

từng tổ dân phố, cho người dân địa phương về cách phòng chống bệnh. 

c) Chủ động bố trí kinh phí triển khai hiệu quả kế hoạch trên địa bàn 

phường. 

d) Duy trì họp giao ban thường xuyên, báo cáo kết quả triển khai thực hiện 

về UBND quận (qua Văn phòng HĐND-UBND và Phòng Y tế quận) để tổng hợp 

báo cáo UBND thành phố, Quận ủy, HĐND – UBND quận.  

5. Trạm Y tế 13 phường thuộc quận 

a) Tham mưu UBND 13 phường trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn 

phòng chống bệnh trên địa bàn phường và triển khai có hiệu quả kế hoạch treenn 

địa bàn phường. 

b) Tổ chức điều tra, giám sát, phát hiện, cách ly, xử lý kịp thời không để 

dịch lây lan. 

c) Tổ chức cấp cứu ban đầu và điều trị bệnh nhân khi mắc bệnh. Theo dõi 

giám sát các trường hợp điều trị tại nhà. Báo cáo kịp thời những vướng mắc trong 

quá trình triển khai thực hiện cho Chủ tịch UBND phường để có biện pháp chỉ đạo 

xử lý kịp thời. 

d) Tham mưu UBND phường thành lập các đội chống dịch gồm cán bộ y tế, 

đoàn thanh niên, phụ nữ và ban ngành liên quan tại địa phương để triển khai các 

biện pháp phòng chống dịch tại các hộ gia đình. 

6. Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận 

a) Phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận và các phòng ngành chức 

năng liên quan, UBND 13 phường thuộc quận xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, tổ 

chức các hình thức tuyên truyền về phòng chống bệnh. 

b) Phối hợp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố cập nhật báo cáo tình 

hình dịch bệnh tại các khách sạn theo phân cấp quản lý trên địa bàn quận về 

UBND quận qua Phòng Y tế để kịp thời xử lý. 

 7. Phòng Giáo dục đào tạo quận 

a) Căn cứ các nội dung tại kế hoạch quận xây dựng Kế hoạch triển khai thực 

hiện đối với lĩnh vực giáo dục; phối hợp với các phòng ngành chỉ đạo triển khai 

hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống bệnh trong trường học, chú trọng 

công tác vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh. (tại mục 

truyền thông và vệ sinh đã nêu cụ thể tại phần trên của Kế hoạch) 

b) Thực hiện tốt công tác y tế học đường (quản lý, chăm sóc sức khỏe học 

sinh), thực hiện theo dõi sức khỏe học sinh và kịp thời cách ly khám cho trẻ khi có 

biểu hiện sốt, ho; thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường 

học. 
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c) Chỉ đạo Hiệu trưởng các trường công lập, tư thục trên địa bàn xây dựng 

Kế hoạch tăng cường thực hiện biện pháp phòng bệnh trong trường học, đảm bảo 

quy định điều kiện vệ sinh trường học. Phối hợp với các đơn vị Y tế tiến hành phun 

thuốc khử trùng tại tất cả các trường trên địa bàn quận. 

d) Phối hợp phòng ngành liên quan, UBND 13 phường trên địa bàn quận 

kiểm tra giám sát hoạt động phòng chống dịch bệnh các trường công lập, tư thục, 

nhóm trẻ trên địa bàn.  

e) Phát hiện và thông báo kịp thời các trường hợp mắc bệnh cho Phòng Y tế, 

Trung tâm y tế quận để phối hợp khoanh vùng và xử lý ổ dịch. 

f) Báo cáo kết quả thực hiện về UBND quận (thông qua Văn phòng HĐND-

UBND và Phòng Y tế) để tổng hợp. 

8. Phòng Tài Nguyên - Môi trường quận 

Tăng cường phổi hợp, giám sát thực hiện Kế hoạch ra quân tổng dọn vệ sinh 

môi trường trên địa bàn 13 phường vào thứ 7 hàng tuần. Kiểm tra, xử lý nghiêm 

các cá nhân, đơn vị xả nước thải, rác thải không đúng nơi qui định.   

9. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 

Phối hợp Phòng Y tế cân đối ngân sách để phục vụ công tác phòng chống 

dịch bệnh tại các nội dung Kế hoạch. Bố trí kinh phí dự phòng cấp cho các đơn vị 

Y tế để sử dụng trong trường hợp dịch bùng phát trên diện rộng. 

10. Đội quản lý thị trường số 1 quận 

a) Tăng cường kiểm tra kiểm soát việc nâng giá bán các thiết vị, vật tư y tế 

tại các cửa hàng y tế trên địa bàn quận. Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm 

theo quy định pháp. 

b) Báo cáo kết quả kiểm tra xử lý vi phạm về UBND quận để tổng hợp báo 

cáo UBND quận. 

11. Phòng Kinh tế; Ban quản lý các Chợ trên địa bàn quận 

a) Tăng cường kiểm soát buôn bán thực phẩm tươi sống trên địa bàn quận; 

tại các chợ trên địa bàn.  

b) Phối hợp Chi cục Thú y tăng cường kiểm soát phòng chống dịch liên 

quan đến động vật nuôi, gia súc, gia cầm… trên địa bàn quận. 

c) Ban quản lý các chợ tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường trong và 

xung quanh chợ; kiểm tra ATTP tại các chợ… Giao trách nhiệm Phòng Kinh tế 

kiểm tra đôn đốc và bố trí kinh phí triển khai (nếu có). 

d) Chủ động nguồn kinh phí thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện 

về UBND quận (thông qua Văn phòng HĐND-UBND và Phòng Y tế) để tổng hợp. 

12. Đề nghị UBMTTQVN quận, các Hội - Đoàn thể quận 

a) Đề nghị UBMTTQVN quận, Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên quận chỉ đạo 

các đơn vị trực thuộc cấp phường tăng cường công tác phối hợp UBND 13 phường 

trong công tác tuyên truyền, vận động người dân, đoàn viên thanh niên trên địa bàn 



9 

 

phường, các trường học cùng tham gia thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 

bệnh. 

b) Căn cứ nội dung Kế hoạch quận, chủ động xây dựng kế hoạch theo chức 

năng của đơn vị triển khai trên địa bàn quận Hải Châu. Chủ động phối hợp với 

ngành y tế các cấp trong tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức trách nhiệm 

của toàn xã hội đối với công tác phòng, chống bệnh này. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn quận Hải Châu yêu cầu 

các phòng, ngành chức năng liên quan, UBND13 phường thuộc quận và đề nghị 

UBMTTQVN, các Hội – Đoàn thể quận phối hợp triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố; 

- TTQU, TT HĐND quận; 

- Sở Y tế TPĐN; 

- Ban quản lý ATTP thành phố; 

- Trung tâm KSBT TPĐN; 

- CT, các PCT UBND quận; 

- UBMTTQVN quận; Hội Đoàn thể quận; 

- Văn phòng HĐND-UBND quận; 

- Phòng Ngành chức năng UBND quận; (theo KH); 

- UBND 13 phường; Trạm Y tế 13 phường; 

- UBMTTQVN, Hội Đoàn thể 13 phường; 

- Lưu: VT, PYT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn Ngọc Sơn 
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PHỤ LỤC 

Số điện thoại đường dây nóng  
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Số điện thoại đường dây nóng thành phố Đà Nẵng 

 1. Sở Du lịch TP Đà Nẵng:  

 - Ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở Du lịch (người được ủy quyền 

phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Du lịch TP Đà Nẵng): số điện 

thoại 0943109009; email: binhnx@danang.gov.vn;  

 - Ông Lê Hồng Phương - Thường trực Tổ phản ứng nhanh trong hoạt động 

du lịch; số điện thoại Tổ phản ứng nhanh: 0919247009. 

 - Trung tâm Hỗ trợ du khách Đà Nẵng, số điện thoại: 02363.550.111 

 2. Sở Y tế thành phố Đà Nẵng:  

 - Bác sỹ Nguyễn Tiên Hồng - Phó Giám đốc Sở Y tế, điện thoại 

0905141567;  

 - Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Bác sỹ Tôn Thất Thạnh - Giám 

đốc Trung tâm, số điện thoại 0905672468;  

 - Lãnh đạo Bệnh Viện Đà Nẵng: Bác sỹ Nguyễn Thành Trung - Phó Giám 

đốc, số điện thoại 0903583881. 

 - Lãnh đạo Bệnh viện Phụ Sản Nhi: Bác sỹ Trần Thị Hoàng -Phó Giám đốc, 

số điện thoại 0903543115. 

 3. UBND quận Hải Châu:  

 - Trung tâm Y tế quận: Ông Trần Minh Hồi – Trưởng khoa kiểm soát bệnh 

tật Trung tâm y tế quận: 0905136762.  

 - Phòng Y tế quận: Bà Phạm Thị Thùy Phương – Phó Trưởng phòng Y tế 

quận: 0988616669/ 02363.872523. 
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