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KẾ HOẠCH 

Hỗ trợ nhân lực y tế cho tỉnh Bình Dương 

thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 của ngành Y tế tỉnh Bắc Kạn  

 

Thực hiện Kế hoạch số 549/KH-UBND ngày 01/9/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn về hỗ trợ tỉnh Bình Dương thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, 
Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn xây dựng Kế hoạch hỗ trợ nhân lực y tế cho tỉnh Bình 

Dương thực hiện phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Hỗ trợ nhân lực y tế cho tỉnh Bình Dương nhằm giúp khoanh 
vùng, xử lý, đảm bảo công tác chăm sóc, điều trị kịp thời các bệnh nhân mắc 

Covid-19 trên địa bàn. 

2. Yêu cầu: Các viên chức y tế tham gia hỗ trợ, sẵn sàng phối hợp cùng các 
lực lượng tại địa phương thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương thực hiện nhiệm 

vụ phòng, chống dịch và chịu sự điều phối của Bộ phận thường trực đặc biệt của 

Bộ Y tế và sự phân công nhiệm vụ của UBND tỉnh Bình Dương, Sở Y tế tỉnh 
Bình Dương.  

II. NỘI DUNG  

1. Đoàn công tác 

Đoàn công tác hỗ trợ thực hiện phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình 
Dương gồm 20 viên chức ngành y tế, theo Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 

01/9/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn, giao bác sĩ CKI Nguyễn Văn Quảng, Phó 

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Na Rì làm Trưởng đoàn.  

2. Thời gian đi hỗ trợ 

Dự kiến từ ngày 08/9/2021 đến ngày 08/10/2021 (tùy tình hình cụ thể và diễn 
biến của dịch bệnh, có thể điều chỉnh thời gian cho phù hợp).  

3. Công tác hậu cần 

- Bố trí phương tiện đưa Đoàn công tác từ thành phố Bắc Kạn đến sân bay 

Nội Bài và đón Đoàn từ sân bay Nội Bài về Bắc Kạn.  

- Đảm bảo kinh phí đi lại, chế độ phụ cấp phòng, chống dịch và các khoản 

hỗ trợ khác, các điều kiện cần thiết cho viên chức y tế tham gia Đoàn công tác 
hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch Covid -19 theo quy định. 

4. Công tác chuyên môn 

HỎA TỐC 



- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn 

trong công tác điều trị và hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 cho Đoàn công 

tác. Thực hiện tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 và xét nghiệm RT-PCR 

trong vòng 72 giờ cho viên chức được cử đi hỗ trợ, đồng thời xét nghiệm RT-PCR 
trong vòng 72 giờ cho cán bộ, lái xe đưa, đón Đoàn công tác. 

- Sở Y tế cử đồng chí Đinh Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế và các thành 
viên liên quan (Văn phòng, TCCB, CDC, Đoàn thanh niên…) đưa Đoàn đến sân bay 

Nội Bài và đón Đoàn từ sân bay Nội Bài về Bắc Kạn khi hoàn thành nhiệm vụ. 

- Đảm bảo đồ bảo hộ, phương tiện phòng dịch cá nhân, thuốc và các vật 

dụng cần thiết cho Đoàn công tác.  

- Báo cáo kết quả của Đoàn công tác hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng, chống 

dịch Covid -19 sau khi hoàn thành nhiệm vụ.  
- Xây dựng Kế hoạch thực hiện các biện pháp cách ly, phòng, chống dịch 

khi Đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ trở về theo đúng quy định hiện hành.  

5. Chương trình ra quân 

5.1. Tổ chức buổi gặp mặt giao nhiệm vụ: Vào lúc 16 giờ 00 ngày 

07/9/2021 tại Hội trường nhà C Bệnh viện đa khoa tỉnh (Trường trung cấp y cũ), 
giao Văn phòng tham mưu thành phần và ban hành Giấy mời. Đảm bảo công tác 

PCD bệnh trong quá trình tổ chức buổi gặp mặt. 

5.2. Tổ chức xuất quân: Ngày 08/9/2021(thứ Tư) 

- 7h30: Các tổ công tác của các đơn vị tập trung tại Văn phòng Sở Y tế (số 

14, đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn). 

- 8h00: Xuất phát, bắt đầu di chuyển từ tỉnh Bắc Kạn đến sân bay Nội Bài, 

dẫn đầu là xe của Sở Y tế, xe của TTKSBT tiếp theo là xe chở Đoàn công tác và xe 
chở phương tiện phòng chống dịch cá nhân. Trên cả tuyến đường đi và về Đoàn xe 

không dừng đỗ (trừ trường hợp đặc biệt, xin ý kiến đồng chí Đinh Mạnh Cường, 

Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Kạn - số điện thoại: 0916838635).   

- Khi về đến Bắc Kạn các xe ô tô được phun khử khuẩn tại chốt kiểm dịch 
Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn và sau đó tập trung tại Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn phòng dịch theo quy định.  

6. Kết thúc thời gian hỗ trợ  

- Bố trí phương tiện ô tô đón Đoàn công tác trở về Bắc Kạn, phải dán vách 
nilon ngăn cách người lái xe và khoang khách; lái xe phải mặc đủ đồ bảo hộ, đeo 

khẩu trang (trước khi đi, tập trung tại Sở Y tế Bắc Kạn để được hướng dẫn phòng, 

chống dịch bệnh và kiểm tra các điều kiện an toàn). 

- Lái xe ô tô đón Đoàn công tác tự theo dõi sức khỏe 14 ngày và thực hiện 

nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. 
III. KINH PHÍ 

Có dự toán kinh phí kèm theo kế hoạch này.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 



1. Mời phóng viên Cổng thông tin điện tử, Đài Phát thanh và Truyền 

hình, Báo Bắc Kạn, các Báo TW đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

Dự và đưa tin tại buổi gặp mặt và Lễ xuất quân chi viện hỗ trợ tỉnh Bình 
Dương của ngành Y tế Bắc Kạn. 

2. Các phòng chức năng Sở Y tế 

2.1. Phòng Tổ chức - Cán bộ  
Tham mưu xây dựng Kế hoạch hỗ trợ nhân lực y tế cho tỉnh Bình Dương 

trong công tác phòng, chống dịch COVID -19 của ngành y tế, phối hợp liên hệ Bộ 

phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh Bình Dương trong công tác 

triển khai kế hoạch.  

2.2. Văn phòng Sở Y tế  

- Đầu mối liên hệ trực tiếp với Văn phòng Bộ Y tế và Bộ phận thường trực đặc 
biệt của Bộ Y tế và Sở Y tế tỉnh Bình Dương trong công tác triển khai kế hoạch.  

- Bố trí phương tiện đưa, đón Đoàn công tác và vận chuyển đồ bảo hộ phòng 
chống dịch cá nhân từ thành phố Bắc Kạn đến sân bay Nội Bài và đón Đoàn từ sân 

bay Nội Bài về Bắc Kạn.  

- Đặt vé máy bay đi đến thành phố Hồ Chí Minh và vé máy bay khi Đoàn 
hoàn thành nhiệm vụ trở về.  

- Liên hệ với Sở Y tế tỉnh Bình Dương đưa, đón Đoàn công tác từ sân bay 

Tân Sơn Nhất đến tỉnh Bình Dương và khi Đoàn hoàn thành nhiệm vụ trở về. 

- Tham mưu ban hành Giấy mời các thành phần dự buổi gặp mặt và Lễ xuất 
quân, triển khai các nội dung trong ngày 07/9/2021 và ngày 08/9/2021. 

- Chuẩn bị công tác hậu cần hỗ trợ cho Đoàn công tác, phối hợp các đơn vị 
vận động nguồn tài trợ của các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh 

(nếu có) 

2.3. Phòng Nghiệp vụ Y  

- Chỉ đạo đơn vị chuyên môn tổ chức tập huấn, hướng dẫn các quy định, 
quy trình kỹ thuật chuyên môn trong công tác điều trị và hoạt động phòng, 

chống dịch COVID-19 cho Đoàn công tác theo đúng kế hoạch.  

- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 và 
xét nghiệm RT-PCR trong vòng 72 giờ cho các viên chức tham gia Đoàn công 

tác, đồng thời xét nghiệm RT-PCR trong vòng 72 giờ cho cán bộ, lái xe đưa, đón 
Đoàn công tác.  

- Tham mưu xây dựng kế hoạch cách ly y tế khi Đoàn công tác hoàn thành 

nhiệm vụ trở về theo đúng quy định hiện hành.  

- Báo cáo kết quả của Đoàn công tác hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng, chống 

dịch Covid -19 sau khi hoàn thành nhiệm vụ.  

2.4. Phòng Kế hoạch - Tài chính 



 - Đảm bảo kinh phí đi, lại, chế độ phụ cấp phòng, chống dịch và các khoản 
hỗ trợ khác cho viên chức y tế tham gia Đoàn công tác hỗ trợ tỉnh Bình Dương 

trong phòng, chống dịch Covid -19 theo quy định. 

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc có viên chức tham gia Đoàn công tác chi 
trả kinh phí đi, lại, chế độ phụ cấp phòng, chống dịch các khoản hỗ trợ khác cho 

viên chức theo quy định. 

2.5. Phòng Nghiệp vụ Dược 

Phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh chuẩn bị một số thuốc thiết yếu để phục 
vụ Đoàn công tác.   

3. Công đoàn ngành Y tế, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Y tế  

- Tổ chức tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của hoạt động này trong lực lượng 

đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên ngành Y tế. Kêu gọi sự ủng hộ động 
viên bằng nhiều hình thức cho cán bộ, nhân viên y tế tham gia Đoàn công tác hỗ trợ 

cho tỉnh Bình Dương. Động viên đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên tình 

nguyện tham gia hoạt động hỗ trợ nhằm chung tay đẩy lùi dịch Covid-19.  

- Đoàn thanh niên Sở Y tế cử 02 đoàn viên tham gia hỗ trợ vận chuyển các 
phương tiện phòng, chống dịch cá nhân cho Đoàn công tác đến sân bay Nội Bài. 

4. Các đơn vị sự nghiệp 

4.1. Bệnh viện đa khoa tỉnh 

- Chuẩn bị một số thuốc thiết yếu để phục vụ Đoàn công tác. Thông báo, 

động viên cán bộ y tế tham gia Đoàn công tác đến tham dự buổi gặp mặt và Lễ xuất 

quân theo thời gian, địa điểm trong kế hoạch này. 

- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức tập huấn, hướng dẫn 

các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn trong công tác điều trị và hoạt 
động phòng, chống dịch COVID-19. 

- Bố trí Hội trường, cử cán bộ phục vụ, nước uống và các điều kiện cần thiết 

cho buổi gặp mặt và Lễ xuất quân. 

5.2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn hướng dẫn các quy định, quy trình 
kỹ thuật chuyên môn trong công tác khám, chữa bệnh và hoạt động phòng, 

chống dịch COVID-19 cho Đoàn công tác.  

- Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS -CoV-2 cho viên chức Đoàn công tác 

hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng chống dịch Covid-19 và cán bộ, lái xe tham gia đưa, 

đón Đoàn công tác trước khi ra quân và sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về theo 
quy định. 

- Đảm bảo cung cấp đồ bảo hộ cấp độ 4 cho 20 viên chức tham gia Đoàn 

công tác và phương tiện phòng dịch cá nhân, vật dụng cần thiết như: Kính chắn 
giọt bắn, khẩu trang y tế N95, Găng tay y tế, Dung dịch sát khuẩn, Màn…(theo 

danh mục gửi kèm) 



- Bố trí 01 xe ô tô đưa Đoàn công tác và cử 02 cán bộ tham gia hỗ trợ vận 
chuyển các phương tiện phòng, chống dịch cá nhân cho Đoàn công tác đến sân bay 

Nội Bài. 

- Thông báo cho cán bộ y tế tham gia Đoàn công tác đến tham dự buổi gặp 
mặt và Lễ xuất quân theo thời gian, địa điểm trong kế hoạch này. 

- Hướng dẫn công tác đảm bảo phòng, chống dịch cho xe ô tô khi đi đón 
Đoàn trở về từ tỉnh Bình Dương (xe phải dán vách nilon ngăn cách khoang của 

người lái xe và khoang hành khách, lái xe mặc đủ đồ bảo hộ, đeo khẩu trang, sát 

khuẩn tay). Phun khử khuẩn cho các xe ô tô đưa, đón Đoàn. 

5.3. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố 

- Động viên, khuyến khích, hỗ trợ viên chức  y tế tham gia Đoàn công tác hỗ 
trợ cho tỉnh Bình Dương.  

- Bố trí phương tiện đưa viên chức y tế tham gia Đoàn công tác hỗ trợ cho 
tỉnh Bình Dương và cử lãnh đạo đến tham dự buổi gặp mặt và Lễ xuất quân.  

Trên đây là Kế hoạch hỗ trợ nhân lực y tế cho tỉnh Bình Dương thực hiện 
phòng, chống dịch Covid -19 của ngành Y tế tỉnh Bắc Kạn, yêu cầu các đơn vị triển 

khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 
- TT Tỉnh ủy (b/c); 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Thành viên Ban chỉ đạo PCD – Covid -19 tỉnh;  
- BGĐ Sở Y tế; 
- Đài PT&TH Bắc Kạn; 
- Báo Bắc Kạn, Báo TW đóng trên địa bàn; 

- Cổng thông tin điện tử; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Các phòng chức năng SYT; 
- Công đoàn Ngành Y tế; 
- Đoàn Thanh niên Sở Y tế; 
- Bệnh viện đa khoa tỉnh; 
- Trung tâm KSBT tỉnh; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; 

Gửi bản giấy: 
- Lưu: VT,TCCB. 
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DANH MỤC 

 PHÒNG, CHỐNG DỊCH CÁ NHÂN PHỤC VỤ ĐOÀN CÔNG TÁC HỖ TRỢ  

TỈNH BÌNH DƯƠNG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 
 

(Kèm theo Kế hoạch số               /KH-SYT ngày          / 9 /2021 của Sở Y tế Bắc Kạn) 

 

TT Tên phương tiện, phòng 

chống dịch cá nhân 

Đơn vị tính Số lượng 

1 Đồ bảo bảo hộ cấp độ 4 Bộ 800 

2 Khẩu trang y tế N95 Chiếc 1200 

3 Kính chắn giọt bắn Chiếc 400 

4 Găng tay y tế Đôi 1200 

5 Dung dịch sát khuẩn Chai 80 

6 Màn đơn Chiếc 20 

* Ghi chú: Phương tiện, phòng chống dịch cá nhân đóng cho mỗi viên chức 
tham gia Đoàn công tác 01 thùng (<23kg) 
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