
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG 

DỊCH COVID-19 TỈNH 

TIỂU BAN ĐIỀU TRỊ  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

  

Số:          /KH-TBĐT Kon Tum, ngày      tháng 01 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Giao ban Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo phòng, chống  

dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum mở rộng 
__________________________ 

 

 Đến nay, tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, tính đến 15 

giờ ngày 12/01/2022 tại các địa phương đang thu dung, điều trị 423 trường hợp 

mắc COVID-19, trong đó có 107 trường hợp F0 đang được theo dõi, điều trị tại 

nhà. Để đánh giá công tác điều trị COVID-19 nói chung, điều trị F0 tại nhà nói 

riêng, Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon 

Tum xây dựng Kế hoạch họp giao ban, cụ thể: 

1. Nội dung: 

- Đánh giá tiến độ triển khai công tác điều trị F0 tại nhà; những khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và thảo luận các giải pháp khắc 

phục. 

- Công tác điều trị COVID-19 tại các cơ sở thu dung, điều trị; thảo luận, 

hội chẩn những trường hợp khó (nếu có) 

- Đánh giá tình hình triển khai các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm 

SARS-CoV-2 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các khu cách ly tập trung 

và trong triển khai điều trị F0 tại nhà. 

 2. Thành phần: 

 2.1. Điểm cầu trực tuyến Sở Y tế:  

- BS.CKII Trần Ái, Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Tiểu ban Điều trị - 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công triển khai Trạm Y tế lưu 

động và Tổ chăm sóc người mắc COVID-19 tại cộng đồng và lãnh đạo khoa 

Truyền thông, giáo dục sức khỏe, Trung tâm Kiếm soát bệnh tật tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo các phòng Nghiệp vụ Y Dược, Kế hoạch – Tài chính 

Sở Y tế. 

- Đại diện lãnh đạo, Trưởng khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Trưởng 

bộ phận điều trị COVID-19, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Trưởng 

phòng Điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

- BSCKII. Phạm Bá Đà: Chủ tịch Hội Y dược học tỉnh. 
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2.2. Điểm cầu trực tuyến Bệnh viện dã chiến số 1, Bệnh viện ĐKKV 

Ngọc Hồi, Bệnh viện Y Dược cổ truyền – PHCN và Trung tâm Y tế các huyện, 

thành phố: 

- Đại diện lãnh đạo, Trưởng khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Trưởng 

bộ phận điều trị COVID-19, Trưởng khoa/tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn, Trưởng 

khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS. 

- Nhóm xây dựng và triển khai thực hiện phương án thành lập Trạm Y tế 

lưu động, Tổ chăm sóc cộng đồng người mắc COVID-19 của Trung tâm Y tế 

các huyện, thành phố. 

- Các thành viên Tiểu ban Điều trị. 

3. Thời gian, địa điểm: Từ 15 giờ, ngày 14/01/2022 (Thứ 6). 

4. Yêu cầu:  

4.1. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế có liên quan: 

- Các đơn vị chuẩn bị nội dung, báo cáo nhanh các nội dung theo yêu cầu.  

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố: Báo cáo cụ thể đối với nội dung 

thiết lập Trạm Y tế lưu động, Tổ chăm sóc người mắc COVID-19 tại cộng đồng 

và tổ chức điều trị COVID-19, phòng ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2 tại nhà (để 

thuận lợi cho chuẩn bị các nội dung, yêu cầu tổng hợp, báo cáo theo mẫu gửi 

kèm, gửi về địa chỉ email: hoanglongquan@gmail.com trước 10 giờ ngày 

14/01/2022 để chuyển đến các đơn vị, cá nhân có liên quan trả lời thắc mắc của 

các đơn vị). 

- Khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 

Báo cáo tiến độ xây dựng tài liệu truyền thông, hướng dẫn cách ly, điều trị F0 tại 

nhà theo yêu cầu tại Báo cáo số 57/BC-SYT ngày 05/01/2022 của Sở Y tế. 

- Đối với các trường hợp người mắc COVID-19 có diễn biến bất thường 

cần thảo luận, lấy ý kiến của các thành viên Tiểu ban điều trị, đề nghị các đơn vị 

chuẩn bị hồ sơ bệnh án để trao đổi. 

- Đề xuất các giải pháp để tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc, tồn tại 

trong thu dung, điều trị, chăm sóc người mắc COVID-19 và triển khai các biện 

pháp phòng ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2. 

- Phân công cán bộ tham gia họp giao ban theo đúng thành phần, thời 

gian, địa điểm của Kế hoạch; tổ chức kết nối trực tuyến trước khi tổ chức họp 

giao ban 15 phút. 

4.2. Các phòng thuộc Sở Y tế: 

- Phòng Nghiệp vụ Y Dược: Phân công cán bộ tham dự giao ban, tổng 

hợp, tham mưu Kết luận của Trưởng Tiểu ban Điều trị sau giao ban. 

- Phòng Kế hoạch – Tài chính: Phân công cán bộ tham dự giao ban, chuẩn 

bị các nội dung để hướng dẫn, thảo luận với các đơn vị liên quan đến kinh phí 

mailto:hoanglongquan@gmail.com
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cho điều trị COVID-19 và công tác thanh quyết toán chi phí tại các Trạm Y tế 

lưu động và điều trị COVID-19 tại nhà. 

- Phòng Tổ chức – Hành chính Sở Y tế: Chuẩn bị hội trường, phân công 

cán bộ kết nối trực tuyến với các đơn vị. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức họp giao ban Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, đề nghị các đơn vị phối hợp, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh (để b/c); 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Thành viên Tiểu ban Điều trị; 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 

- Bệnh viện ĐKKV Ngọc Hồi; 

- Bệnh viện YDCT-PHCN; 

- Bệnh viện dã chiến số 1; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, Tiểu ban Điều trị; 

TRƯỞNG TIỂU BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Trần Ái 
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BÁO CÁO 

Tiến độ thiết lập Trạm Y tế lưu động, Tổ chăm sóc người mắc COVID-19 

tại cộng đồng và tổ chức điều trị COVID-19 điều trị F0 tại nhà 
________ 

 

Tiến độ công việc Kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ 

Xây dựng mô hình điều trị F0 tại nhà 

theo hướng dẫn 

 

Tiến độ chỉnh sửa, bổ sung kế hoạch 

triển khai thực hiện Trạm Y tế lưu động 

của Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố 

 

Rà soát, xác định địa điểm tổ chức Trạm 

Y tế lưu động 

 

Dự kiến số lượng Trạm Y tế lưu động 

trên địa bàn 
 

Bố trí nhân lực cho Trạm Y tế lưu động  

Xác định cụ thể về trang thiết bị, thuốc, 

hóa chất, vật tư tiêu hao, ô-xy, phòng hộ 

cá nhân 

 

Dự trù hóa chất, vật tư cho công tác khử 

khuẩn, tiệt khuẩn, phòng ngừa lây nhiễm 

 

Xây dựng và ban hành chức năng nhiệm 

vụ; quy chế chuyên môn; quy chế hoạt 

động, quy định về báo cáo, thống kê... 

 

Tổ chức tập huấn lại cho các thành viên 

tham gia Trạm Y tế lưu động; cho các 

Trạm Y tế, phòng khám 

 

Tổ chức tập huấn cho Tổ chăm sóc 

người mắc COVID-19 tại cộng đồng 

 

Trang bị các phương tiện cần thiết cho 

thành viên Tổ chăm sóc người mắc 

COVID-19 tại cộng đồng 

 

Triển khai công tác truyền thông, tuyên 

truyền, hướng dẫn cho các trường hợp 

F0 điều trị tại nhà về tự chăm sóc, theo 

dõi, vệ sinh, phòng  ngừa  lây  nhiễm  

SARS-CoV-2,  tuân  thủ  các  quy  định  

về  điều  trị COVID-19 tại nhà 
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