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Đà Nẵng, ngày 04 tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH
ề việc phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của vi rút Corana gây ra của ở ài nguyên và ôi trường

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, với điều kiện khí hậu mùa đông
xuân lạnh ẩm rất thuận lợi cho tác nhân gây bệnh phát sinh và phát triển, để chủ
động các biện pháp phòng, chống bệnh, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, Sở
Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh viêm đường
hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corana gây ra trong phạm vi ngành Tài
nguyên và Môi trường nhưu sau:
. CĂ CỨ

- Mục III Quyết định số 125/QĐ-BYT ngày 16/01/2020 của Bộ Y tế về
chẩn đoán và điều trị bệnh viên phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV).
- Công văn số 3942-CV/TU ngày 31/01/2020 của Thành ủy Đà Nẵng về
việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra.
- Công văn số 517/UBND-VHXH ngày 29/01/2020 của UBND thành phố
về việc triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút
Corana gây ra.
- Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 01/02/2020 của UBND thành phố về
việc ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng
mới của vi rút Corana gây ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
I.

ỤC

- Chủ động, giám sát công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại các khu vực
công cộng trên địa bàn thành phố; chỉ đạo ứng phó ngay công tác khử trùng, tiêu
độc các khu vực ô nhiễm, điểm tập kết, tồn đọng rác thải, chất thải theo cấp độ
phát hiện của Ngành y tế.
- Sẵn sàng các phương án, nguồn lực nhằm triển khai hiệu quả công tác vệ
sinh môi trường, góp phần phòng ngừa, ứng phó dịch bệnh theo các tình huống
của thành phố.
- Tuyên truyền, thông tin đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động
toàn ngành Tài nguyên và Môi trường hiểu rõ tính nguy hiểm, tác hại của vi rút
Corona mới, thông tin cơ chế lây nhiễm, biện pháp phòng tránh của ngành y tế
để mỗi cá nhân ý thức trách nhiệm tự dự phòng là chính.
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II . Ộ D

H CH Ệ

Thủ trưởng các phòng, đơn vị các đơn vị trực thuộc Sở khẩn trương triển
khai các nội dung, nhiệm vụ như sau:
1. Tuyên truyền, thông tin đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động
- Hiểu rõ tính nguy hiểm, tác hại của vi rút Corona mới, thông tin cơ chế
lây nhiễm, biện pháp phòng tránh của ngành y tế để mỗi cá nhân ý thức trách
nhiệm tự dự phòng là chính; dự phòng cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
- Quán triệt đến từng công chức, viên chức, người lao động không đưa các
thông tin không chính xác trên các trang mạng xã hội, gây hoang mang trong xã
hội, ảnh hưởng đến uy tín ngành.
- Cập nhật tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo phòng chống thường xuyên
trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin của Sở Y tế, Bộ Y tế,
Cổng thông tin điện tử thành phố, Tổng đài 1022 của thành phố...
2. Thực hiện các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh do nCoV
- Chủ động trang bị khẩu trang y tế cho công chức, viên chức, người lao
động tại đơn vị, sử dụng khẩu trang y tế đúng cách.
- Khuyến cáo công chức, viên chức, người lao động hạn chế tập trung nơi
đông người, hạn chế tham gia du xuân và lễ hội; đeo khẩu trang tại nơi công
cộng.
- Tăng cường thực hiện vệ sinh môi trường tại nơi làm việc và khu vực cư
trú; tuyên truyền vận động người thân trong gia đình, nhân dân tại khu dân cư
tích cực tham gia vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh.
- Các trụ sở đơn vị làm việc ngoài Trung tâm hành chính thành phố, lưu ý
bố trí dung dịch rửa tay có chứa cồn hoặc xà phòng để vệ sinh cá nhân khi công
dân tiếp cận hoặc người lao động đến cơ quan; hướng dẫn không vứt bỏ khẩu
trang bừa bãi.
- Phòng làm việc tại các đơn vị thuộc Sở đảm bảo thông thoáng không khí.
3. Tăng cường công tác vệ sinh môi trường và chuẩn bị các nguồn lực của
ngành để sẵn sàng cho công tác ứng phó với dịch bệnh trên địa bàn thành phố
- Thành lập Đội phản ứng nhanh để đáp ứng mục tiêu Kế hoạch, cụ thể:
Giám đốc Sở, Đội trưởng; Giám đốc Công ty CP Môi trường Đô thị và Chi cục
trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Đội phó; các thành viên gồm Thủ trưởng các
đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện. Đơn vị
tham mưu thường trực: Phòng Kiểm soát ô nhiễm thuộc Chi cục Bảo vệ môi
trường.
- Tăng cường tổ chức các đợt ra quân vệ sinh môi trường; thực hiện tốt
công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải; thực hiện các giải pháp giảm
thiểu bụi bẩn trên đường phố; tần suất thu gom rác thải trên các tuyến phố chính
phải đảm bảo hoàn tất trong ngày, không để tồn ứ qua đêm.

2

- Dự thảo sẵn sàng phương án thu gom rác thải, đảm bảo vệ sinh cho 01
khu vực giả định là vùng dịch được cơ quan y tế công bố đối với cấp độ 1.
- Khi Ngành y tế công bố cấp độ phát hiện theo Quyết định số 389/QĐUBND ngày 01/02/2020 (cấp độ 1 - 4), phát hiện ổ dịch và khoanh vùng, cơ
quan thường trực (Chi cục Bảo vệ môi trường) chủ động liên hệ cơ quan y tế dự
phòng nắm thông tin vùng dịch và giao đơn vị liên quan xử lý ngay các vấn đề
môi trường ở nơi vùng dịch công bố.
IV.

CHỨC H C H Ệ

1. Giao Văn phòng Sở:
- Tham mưu Giám đốc Sở ban hành Quyết định thành lập Đội phản ứng
nhanh của Ngành Tài nguyên và Môi trường. Nhiệm vụ của Đội phản ứng
nhanh, gồm:
+ Theo dõi, cập nhật kịp thời các chỉ đạo của UBND thành phố, Bộ TN &
MT, Sở Y tế và các cơ quan chuyên môn khác, báo cáo Lãnh đạo Sở.
+ Tổng hợp, cập nhật và báo cáo hàng ngày về diễn biến chung dịch bệnh,
công tác ứng phó dịch bệnh, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố
đến Ban Giám đốc Sở và Thường trực Đảng ủy Sở.
+ Tham mưu, triển khai nhanh chóng các chỉ đạo của thành phố, của Lãnh
đạo Sở liên quan đến ứng phó dịch bệnh, vệ sinh môi trường.
- Cập nhật thường xuyên các việc cần làm đối với CCVCNLĐ của Sở
nhằm phòng chống dịch bệnh cho bản thân và những người xung quanh.
- Theo dõi, đánh giá, xét thi đua cuối năm đối với các đơn vị nỗ lực trong
thực hiện Kế hoạch này.
2. Giao Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở:
- Không chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên
phổ biến, quán triệt ngay đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động tại
đơn vị và tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung tại phần III của Kế hoạch này.
- Không tự ý tổ chức các hoạt động công vụ tập trung đông người khi chưa
được Giám đốc Sở có ý kiến thống nhất; sử dụng điều hòa luôn ở nhiệt độ từ
260C trở lên (trừ khu vực đặc thù đã có quy định riêng).
3. Giao Chi cục Bảo vệ môi trường (cơ quan thường trực):
- Theo dõi, phối hợp với Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng, Phòng
Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện trong công tác đảm bảo vệ sinh môi
trường trên địa bàn;
- Liên tục cập nhật tình hình dịch bệnh nCoV, biện pháp phòng chống,
hướng dẫn của cơ quan y tế để tham mưu việc triển khai các nội dung thuộc
ngành Tài nguyên và Môi trường được kịp thời.
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- Phối hợp Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng dự thảo Phương án thu
gom rác thải, đảm bảo vệ sinh cho 01 khu vực giả định là vùng dịch được cơ
quan y tế công bố đối với cấp độ 1.
- Theo dõi, phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện ra
quân Phong trào Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường,
xử lý các điểm tồn đọng rác thải.
- Tại Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 01/02/2020 xác định: Một trong
các biện pháp phòng bệnh chủ yếu là dựa vào vệ sinh môi trường, nhưng chưa
giao nhiệm vụ cụ thể, Giám đốc Sở yêu cầu Chi cục Bảo vệ môi trường tham
mưu văn bản gửi để gửi đến các sở, ngành, đơn vị có liên quan lưu ý công tác
đảm bảo vệ sinh môi trường.
4. Đề nghị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng:
- Trước ngày 07/2/2020, trình Giám đốc Sở dự thảo Phương án thu gom rác
thải, đảm bảo vệ sinh cho 01 khu vực giả định là vùng dịch được cơ quan y tế
công bố đối với cấp độ 1 (thông qua Chi cục Bảo vệ môi trường). Lưu ý: chi tiết
bố trí vật tư, trang bị bảo hộ lao động, y tế, dụng cụ vệ sinh môi trường, kinh
phí…
- Chủ động công tác tổ chức phun xịt khử trùng tại các điểm tập kết, lưu
chứa, trạm trung chuyển, bãi rác, kể cả phương tiện chuyên dụng vận chuyển rác
thải, chất thải nguy hại;
- Khuyến cáo người dân nhặt rác tại bãi rác Khánh Sơn không thu lượm rác
trong giai đoạn hiện nay; chủ động bố trí phương tiện, thiết bị, bảo hộ cho công
nhân thu gom, công nhân vệ sinh để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm.
- Thực hiện nội dung tại khoản 3 phần III của Kế hoạch này; Tăng cường
các biện pháp giảm thiểu bụi bẩn trên các tuyến đường phố.
- Các phát sinh về chi phí đề nghị lập dự toán khẩn trương gửi về Sở để
tổng hợp báo cáo UBND thành phố
5. Đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện:
- Tham mưu UBND các quận, huyện tăng cường tần suất tổ chức dọn vệ
sinh môi trường xung quanh nơi ở và nơi làm việc nhằm tránh lây lan dịch bệnh;
thực hiện đảm bảo phong trào ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp trên địa bàn
thành phố.
- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà
Nẵng trong công tác thu gom chất thải rắn trên địa bàn quận, huyện; Tuyệt đối
không để phát sinh các điểm tập kết chất thải rắn tự phát gây ô nhiễm, ảnh
hưởng đến đời sống của người dân.
.K

H PHÍ H C H Ệ : Các phòng, đơn vị thuộc Sở chủ động cân đối,

bố trí kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí tự chủ năm 2020.
Trên đây là Kế hoạch phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng
mới của vi rút Corana gây ra của Sở Tài nguyên và Môi trường; Yêu cầu thủ
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trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc và đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan
tại Kế hoạch khẩn trương triển khai Kế hoạch này.
Trường hợp phát sinh nội dung mới sẽ thực hiện điều chỉnh kế hoạch để
phù hợp thực tiễn./.
Nơi nhận:
- UBND thành phố (thay báo cáo);
- Sở Y tế;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Phòng TN&MT các quận, huyện;
- Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng;
- Lưu: VT, VP.

Đ C

Sở Tài nguyên và Môi trường
07-02-2020 09:53:58 +07:00

ô ăn Hùng
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