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UY BAN NHAN DAN

KE HOiCH
PHONG CHONG DCH COVID -19 1NG PHO vOi BIEN THE
OMICRON SARS-COV-2 Ti?d T!NH BA R!A — VUNG TAU
Biên th Omicron (B. 1.1.529) cüa vi rut SARS-CoV-2 ducic Nam Phi 1n
dâu tiên báo cáo cho To chüc Y tê The giâi (WHO) vào ngày 24 tháng 11 nàm
2021, sau khi so ca nhim a tinh Gauteng tang math trong nhüng tuân trithc do.
Hin nay, so ca nhiêm Omicron dang gia tang và dâ xuât hin ô trên 80 quôc gia,
vüng lãnh thô, trong do có các nuóc châu A - Thai BInh Ducmg nhu Australia, Nhtt
Bàn, Han Quôc, Singapore, Malaysia, An D, Thai Lan... Nhiêu nuâc dà nhanh
chóng siêt ch,t các quy djnh ye di lti quôc tê dê giám thiêu nguy cci biên the xâm
nhp.
WHO dã xác djnh day là bin th dáng lo ngi vi mt s báo cáo cho thy
tôc d lay lan nhanh chóng cüa biên the mói nay. Mc dü cOn can xern xét 'và dánh
giá tiêp ti1c xem biên the Omicron có vuçit qua Delta dê tth thành biên the chiêm
uu the trong thai gian tai, tuy nhiên có nhiêu khã näng biên the Omicron së lay lan
a müc d toàn câu. Hin các nhà khoa hçc dang tiêp t11c thu thp dt lieu ye khá
näng lay truyên, s1r dáp irng cUa väc xin và tInh tr1ng bnh nêu nhiêm Omicron.
Tti Vit Nam, ngày 19 tháng 12 nãm 2021, Thu tuàng ChInh phü có Cong
din so 1745/CD-TTg yêu câu tang cu&ng cong tác phông, chông djch COVID-19,
kiêm soát biên chüng mai Omicron cüa vi rut SARS-CoV-2. Truac diên biên phirc
tp cüa dch COVID-19 hin nay, de kiêm soáthiu qua djch COVID-19 trén dja
bàn tinh Ba Rja-Vüng Tàu, không dé bj dng, Uy ban nhân dan tinh xây dimg ke
hoach iirng phó vai biên the Omicron cv the nhix sau:
I. MIJC TIEU
1.Trin khai hiu qua các bin pháp ngän chn bin th Omicron xâm nhp;
dông thôi phát hin scm nhât sir xuât hin cüa biên the Omicron tii dja bàn tinh.
2. Chun bj sn sang các phi.rcing an kim soát, can thip kjp thai, giám thiu
tOi da ánh hithng cüa djch bnh dôi vâi suc khOe nguäi dan và hoat dng kinh te xä hi nêu xuât hin biên the nguy hiêm tti tinh.
II. GIAI PHAP THVC HIN
1. Tang cuang giám sat, kim djch, phát hin sam các tri.rang hp nghi nga
mac COVID-19 tai dja bàn dan cu, cci quan, xi nghip, doanh nghip, cci sâ san
xuât kinh doanh.
2. T chüc giám sat bang xét nghim nhm phát hin sam nh.t các tru&ng
hap nhim biên the Omicron tai tinh.
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3. Tang cumg cp nht thông tin trén th giâi, quôc gia ye bin th Omicron
d có dánh giá dung mrc v sir nguy him. Chuân bj các bin pháp phông ngüa,
can thip và t chirc truyên thông phü hçip, hiu qua.
4. Trin khai dy dñ, kjp thèi vic tiêrn vc xin phông COVID-19 1iu b
sung, lieu nhäc 1i theo huàng dan cUa B Y té.
5. Kin toàn và trin khai dng b h thng kim djch tü cp tinh dn cp
huyn. ti'ng phó 1mb hoat tüy thuc theo cap d nguy hiêm cüa djch do biên the
Omicron gay ra.
6. Tip tic triên khai d.y dü và hiu qua các Tram Y t lu'u dng; t chirc
chäm soc FO tai cong dông.
7. Tip tiic b sung ctp nhtt k hoich và trin khai bnh vin dã chin hotc
cci sâ thu dung, diêu trj COVID- 19 a cap tinh, huyn, san sang kIch hoat và dua
vào hoat dng ngay khi có yêu câu.
III. NQI DUNG THUC HIN
1. Tang cung giám sat kim djch trên dja bàn tinh
- Thrc hin nghiêm các quy djnh v kim djch y t quc t ti các cira khu
hang hâi trên dja bàn quãn 1, dc bit yêu câu hành khách, thuyên viên các chuyên
tàu, thuyên quôc tê nhp cãnh phâi cO xét nghim am tInh trong vông 72 gia tnrac
khi nhp cânh, to chüc cách ly kiem djch, xét nghim kiêm tra SARS-CoV-2 theo
dung quy djnh và huàng dan cüa B Y te. Tang cithng các bin pháp an ninh hang
hái, giám sat ngän chtn và phát hin scm, xu l nghiêm nhQng truang hqp len bô?,
xuông tàu bat hçip pháp.
- Tang cixang giám sat, quân 1 các triiang hçp nhp cãnh tir nuâc ngoài dn
tinh Ba Rja — Vüng Tàu. Dc bit luu dOi vai các tnrang hqp den ti'1 các quOc gia
dang có sir xuât hin cüa biên the Omicron, to chuc cách ly tp trung dôi vai ngui
nhp cãnh theo quy djnh.
2. Tang cuing giám sat, phát hin s&m các trirong hçrp nghi ngô' mc
bin th Omicron tii dla bàn dan cir, co' quan, xi nghip, doanh nghip, co' s&
san xut kinh doanh
- T chuc các hoat dng theo dOi suc khôe, t.m soát, sang icc tai cc sô'y t,
trong cong dông, cci quan, don yj, doanh nghip, co sa san xuât kinh doanh nhäm
phát hién yà thông báo sóm cho co quan chüc näng, Ban Chi dao phông, chông
djch tai dja phuong nhng tnthng hqp nghi nga mac COVID- 19 có lien quan ngiiai
nhp cânh, truang hqp nghi ng& tái thim COVID-19 d thirc hin xét nghim
kiém tra; trong do có the có nhng truang hçip không phát hin nhiêm trong qua
trInh cách ly kiêm djch sau nhp cãnh.
- Giám sat, phát hin sam các tru?mg hcp nhp cãnh bt hçip pháp d tin
hành cách i kiem djch, xét nghim theo quy djnh.
3. T chirc giám sat bang xét nghim nhàm phát hin sm nht các
trwrng hçrp nhiém bin th Omicron
- Các don yj y t dA trin khai phông xét nghim chü dng phát hin sam
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tri1ng hcip nghi nhim bin th Omicron trong các mu xét nghim RT-PCR duong
tInh vâi SARS-CoV-2.
- Thirc hin giri mu xét nghim len tuyên trên dê giài trInh t1r gen tat cã các
trithng hqp duang tInh vci SARS-CoV-2 thuc nhóm sau:
+ Nguäi nhtp cãnh trong vông 28 ngày.
+ Ngui tái nhim COVID-19.
Tt Ca CáC trng hçp trên, sau khi phát hin ducing tinh vol SARS-CoV-2
thrcic chuyên den Bnh vin Dâ chiên dê cách ly diêu trj và thirc hin xét nghim
giâi trInh t1,r gen.
- Ngoài ra, có th t chtrc giám sat ngu nhiên mt s tru?mg hçp nghi ng
khác tüy thuc vào tInh hlnh diên bién djch bnh trong nixOc và trén the giOi.
4. Tang ctrrng cp nht thông tin lien tic trên th giói, trong niro'c v
biên the Omicron dê có dánh giá thing mu'c ye sr nguy hiêm, chuân bj các bin
pháp phông ngfra, can thiêp và to chu'c truyn thông phil hçrp, hiu qua
- ThuOng xuyên truy cp thông tin tI.r các trang tin din t1r nhix To chirc Y té
The giOi (WHO), Trung tam Kiêm soát và phông ng1ra bnh ttt Châu Au (ECDC),
Trung tam D? phông và Kiêm soát bênh tt Hoa Ks', B Y tê, ChInh phü... dê cp
nht kjp thOi tInh hInh trong các cuc h9p cüa Ban Chi dto phông, chông djch các
cap và thông báo den nguOi dan, cong dông.
- Cap nht và trin khai kjp thai các van bàn chi do cüa Ban Chi d.o phông,
chông djch Quôc gia, ChInh phü và B Y te.
- T chüc truyn thông hithng dn và truyn thông nguy co dung mi'rc, phü
hqp và hiu qua ye biên the Omicron den ngi.rOi dan và cong dông.
5. Triên khai day dü, kjp thu vic tiêm vãc xin phông COVID-19 lieu
bô sung, lieu nhãc lii theo hmmg dan cüa B Y tê
- Xây dirng k hotch va trin khai Tiem vc xin phông COVID- 19 lieu bô
sung, lieu nhAc lai theo hi.thng dan cüa B Y te, ixu tiên các dôi tuqng nguy cci.
- Tip tuc rà soát trên dja bàn dan cu d 4n dng và t chirc tiêm vàc xin
COVID- 19 cho nhUng nguOi chua tiêm day dü, nhât là nhffiig nguOi lOn tuôi, có
bênh nén.
6. Kin toàn và trin khai 1ông b h thng giám sat dlch tu' cp tinh
dn cp huyn, cp xã/phtril'ng và khu ph, khu dan Cu'; u'ng phó linh hoit tüy
thuc theo cap d nguy hiêm cüa djch do bin th Omicron gay ra
- Tip tiic kin toàn v nhân sr, quy trinh hoat dng và trin khai hiu qua
các di phàn irng nhanh cüa Trung tam Kiêm soát bnh tt tinh; hoàn thin các di
phân 11ng nhanh tai cap huyn và cap xà; to Covid cong dông, ... dông thOi ket nôi
thành mt ming luOi dông b, hiu qua trong cong tác to chüc giám sat, cânh báo
và can thip kjp thu dôi vOi djch bnh trên dja bàn.
- Khi phát hin các truOng hqp nhirn bin th Omicron du tiên ti tinh, t.p
trung dieu tra truy vet tim nguôn lay ban dâu và ngithi tiep xuc gân dê khan truo'ng
xir l dp djch, cat dü't chuôi lay nhiêm. Thy theo m1rc d nguy hiem ye khã näng
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lay lan và gay bnh ntng cüa bin th Omicron duqc cp nht, kjp thii trin khai
các bin pháp kim soát djch tirang 1rng nhu truy vet, cách ly tp trung nghiêm ngt
dii vâi ngi.thi tiêp xüc gân theo hithng dan câu B Y tê.
- Theo dôi, phân tIch d€t lieu theo nhóm, chui ngLrii nhim Omicron d
dánh giá müc d lay nhim, mirc ct nng, tic vong,...
7. Tip tic trin khai dy dü Va hiu qua các trim y t liru dng tii khu
cong nghip và cong ding, t chäm soc FO tii noi lam vic và cong dng
- Các huyn, thj xâ, thành ph tip tVc trin khai và thirc hin k hoach thit
l.p Trim Y té hru dng tti các dja phuo'ng và có kê hotch cung cap oxy y té cho
các Tram Y tê phuông, xã, thj trân dê dáp irng vi các cap d djch.
- Triên khai các hoit dng nhm chäm soc và h trg cho FO dang cách ly
diêu trj tai nhà trong tInh hInh djch bnh hin nay và tiêp ti1c dáp rng hiu qua nêu
biên the Omicron xuât hin tai tinh. Các dja phucmg chü dng trao doi, chia sé, h9c
hôi kinh nghim các mô hInh hay dê triên khai hiu qua tai dja phucing, dja bàn dan
cu cüa mInh.
- Huy dng ti da ngun lurc t1r các si, ban, ngành, các t chirc chinh trj - xã
hi, các tInh nguyen viên dê phát huy hiu qua cao nhât dôi vi các mô hInh hay,
hiu qua, xem day là mt h thông ho tr? cong tác phông chông djch lâu dài trong
bOi cânh djch bnh con diên biên phirc tap, kéo dài và có the xuât hin them nhiêu
biên the mdi.
8. Tip tile xây dirng k hoch trin khai bnh vin dä chin hoc cr s&
thu dung, diu trj COVID-19 & cp Tnh, huyn, sn sang kich hot Va thra
vào hoit dng ngay khi có yêu cu
Duy tn các bnh vin dà chin diu trj COVID- 19 dã trin khai dáp irng diu
trj COVID- 19 hin nay. Ngoài ra tiêp tiic xem xét phát triên them các bnh vin
dã chiên (tang 2) hoc co s thu dung, diêu trj COVID-19 dê dáp urng trong tInh
hInh mâi.
IV. TO CHtC THIIC HIN
1.s&Yt
- Tp trung trin khai COng van so 7620/SYT-NV ngày 3 1/12/2021 cOa S
Y tê ye vic hu&ng dan phOng, chông djch COVID- 19 dOi vâi nguñ nhp cânh, áp
diing thông nhât trên dja bàn tinh nhàm tam soát các ca thtp cãnh ducmg tInh vOi
SARS-CoV-2 có biên chüng vi rut Omicron.
- Phi hçp vth các co quan quàn l cira ku và các dan vj lien quan trin
khai các bin pháp giám sat, kiêm djch y té tai các cüa khâu theo các quy djnh cOa
Ban Chi dao phOng, chông djch Quôc gia và cOa tinh.
- Phêi hçp vi Bô Chi huy Bô di Biên phOng tinh, Si Du ljch trin khai các
bin pháp cách ly kiem dch, xét nghim bat buc vói nguñ nhp cành theo quy
djnh.
- Trin khai các bin pháp giám sat, xét nghim d phát hin sóm nht sir
xuat hin (nêu có) bién the Omicron tai tinh. Tang cithng phôi hqp vôi nhüng dan
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v chuyên mon tuyn trén (Vin Pasteur TP H ChI Mirth), thirc hin vic giài trInh
tirgen.
- Tiêp tiic phi hçp vâi các dja phucmg trin khai dông b, hiu qua các di
kiêm djch tir cap tinh den cap huyn và cap xâ.
- PMi hqp vOi Ban Chi dao phông, chng djch các dja phixang t chirc tiêm
bô sung và tiêm nhäc vàc xin COVID-19.
- Thuông xuyen truy cp thông tin v bin th Omicron, phi hçp vâi Si
Thông tin và Truyên thông dé truyên tài thông tin, truyên thông htràng dan các bin
pháp phông chông hiu qua den nguñ dan và cong dông.
- Chun bj các phrnmg an sn sang trin khai các bnh vin dâ chin và các
co' sâ thu dung diêu trj tang 2, tang 3.
2. Cong An Tinh
- Tang cuông các bin pháp giám sat tai dja bàn dan cix kjp thai phát hin,
dâu tranh, ngän chtn, xü 1 nghiêm hoat dng nhp cánh, cix trü trái phép trên dja
bàn tinh, nhât là tti các dja bàn, khu virc trung tam, tp trung dông ngi.thi nuâc
ngoài lam vic, sinh song. Khi có tru?mg hçip nhp cánh trái phép phôi hçp vi dja
phuang và y tê dê tiên hành each ly kiêm djch, xét nghim theo quy djnh.
- Phi hçip các Ciic nghip vi B Cong an lien quan và Cong an các tinh giáp
ranh thuc hin cong tác quãn 1 Nba nuic dôi vâi nguôi nhp cành, xuât cành, qua
cãnh, cix trü và hoat dng tai tinh.
- Ti chirc ntm tInh hInh, kim tra co s lu'u trü (khách san, nhà nghi, co' sO'
luu trü, khu lu'u trü chuyên gia nuOc ngoài), phuo'ng tin 4n chuyên hành khách
tü ngoài tinh vào tinh.
- Tham gia cong tác dam báo an ninh trât tu tai các khu each ly (cci sO' y t&
khu km trü, nhà nghi, khách san duçc each ly y tê tp trung), bnh vin dà chiên
diêu trj bnh nhân COVID- 19; kjp thO'i phát hin, ngän ch,n, xO' l nghiêm các
tnrO'ng hçp có nguy ca hotc nhim biên the Omicron trOn khOi khu each ly, bnh
viên dâ chiên.
3. B Chi huy Quân sr tinh
- Xây dirng và hoàn chinh K hoach, phtrang an irng phó hiu qua các bin
the mO'i cüa vi rut SARS-CoV-2 theo chüc näng nhim vii drrçic giao.
- Sn sang phi hçp, hip dng chit chë vâi dan vj Cong an, Y t, các sO',
ban, ngành cüa tinh, UBND các huyn, thj xa, thành phO và các ca quan, dan vj có
lien quan triên khai lirc lixçmg kiêm soát quân sir, dan quân lam nhim v1i chôt chtn,
tuân tra, kiêm soát nguO'i, phuong tin ra, vào tinh, tai các khu virc, chôt, tram kiêm
soát quôc 1, dam bão tiêp tiic thrc hin nghiêm các bin pháp phOng, chông djch
COVID-19, dam bâo an ninh chInh trj trt tr an toàn xà hi trên dja bàn Tinh.
- Phi hçp vâi SO' Y t tham gia thit ltp và phiic vil tai các khu cách ly, bnh
vin d chin thu dung, diêu trj.
- Phi h9p vO'i các lirc luçing chuc nàng t chuc xét nghim, truy vet FO, F 1,
tiêm ngra, so cap ciu, diêu trj cac ca FO tai nba và tu van sue khOe nguO'i dan.
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- T chüc các hrc 1ung các tuyn phi hçp tuyên truyn, vn dng, 4n
chuyn tüi an sinh, tüi thuc, bInh oxy cho nhân dan trén dja bàn dam nhim.
- To chüc các di cong tác phi hçp vi các don vj Y t, Tài nguyen và MOi
trumg xir 1 o nhiêm môi trrnmg.
4. B Chi huy B di Biên phông tinh
- Phi hçp vái Cãng Vii hang hâi và các don vj chüc näng có lien quan trin
khai các bin pháp giám sat, kiêm djch dam bâo an ninh hang hái.
- Trin khai các bin pháp giám sat chat các tru&ng hçip each ly tai tàu theo
quy djnh.
- Tang cil&ng giám sat, phát hin và xi:r 1 nghiêm các truô'ng hçp xung tàu,
len b trái phép.
5. S& Thông tin và Truyn thông
- Phi hçip vâi Si Y t t chüc truyn thông rng râi d nguñ dan và cong
dông hiêu dung và cüng hçip tác vâi co quan chüc nãng tIc hin hiu qua các bin
pháp phông, chông djch COVID-19, trong do có biên the Omicron.
- Phé,i hçip vi co quan chüc nàng có bin pháp ngän ch.n kjp thñ nhng
thông tin xâu, 1ch 1ic lien quan den cOng tác phOng chông djch bnh trong do có
phOng chông biên the Omicron, tránh gay ành hu&ng xâu den hiu qua phông chông
djch.
6. Doàn Thanh niên Cong san HCM tinh
Phi hçp vâi Sc Y t và Ban Chi dao phOng, chng djch COVID- 19 các
huyn, thj xã, thành phô và xã, phuOng, thj trân chuân bj san sang lirc luçrng doàn
viên, thanh niên tInh nguyen tham gia các boat dng phOng, chông djch COVID19; phOng, chông biên the Omicron khi xuât hin tai tinh ho.c huyn.
7. Ban Chi dio phông, chIng djch tii các da phu'o'ng vã tii các khu cong
nghip, co quan, xi nghip, doanh nghip, co s& san xut kinh doanh
- Triên khai dy dü và hiu qua các ni dung truyn thông phông, chng bin
the Omicron; phông, chông djch COVID- 19 theo huàng dan cüa co quan y tê và
co quan truyên thông.
- Trin khaicác bin pháp giám sat, phát hin sOm ngi.thi nhp cânh trái phép,
các trithng hcp tai mac COVID-19 hotc các triiOng hcip nhp cành trong vOng 28
ngày nghi ng mac COVID- 19 de phOi hp co quan y tê triên khai xét nghim phát
hin sóm các tru&ng nhiêm biên the Omicron (nêu co).
- Trin khai k hoach tiêm b sung và tiêm nhc vc xin COVID- 19 an toàn,
hiu qua dung dOi tuçYng theo chi dao cüa Ban Chi dao phông, chOng djch COIVD19 tinh và hithng dan cüa Si Y tê.
- Ph6i hçp Sâ Y th rã soát vic trin khai các bnh vin dã chin cp huyn;
dông thñ chuân bj kê hoach tái khâi dng cac Khu each ly tp trung i cap huyn.
- Triên khai hiu qua 100% cac To PhOng chng COVID- 19 và h trçY FO tai
cong dông tai tmg khu phô, to dan phô và thôn, âp; rà soat, nâng cao chat lung
boat dng cüa các Tram Y tê liju dng; phôi hp vi lrc lixng quân di trén da
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bàn trin khai hiu qua các hoat dng h trçi Tram Y t xà, phu&ng, thj trtn.
8. Các s&, ban, ngãnh khác
ngành Trung uong, có van bàn huàng dan
- Cp nht huàng dn cüa các
ci th thuc phm vi ngành, linh vrc phii trách; tang cu&ng cong tác chi dao thrc
hin dam bào phucing châm thIch img an toàn, linh boat, kim soát hiu qua djch
COVID-19, dc bit là bin th Omicron d các da phuang, cci quan, to chirc, cá
nhân trin khai áp diing.
B,

- Kjp thai tháo g' ngay khó khán, xir 1 các van dê dt xut, phát sinh lien
quan den cong tác phông, chông dich thuc ngành, lrnh virc phii trách cho các dja
phucmg.
. '
.
A
A
A
9. Be ngh Uy ban Mt trn To quoc Viçt Nam tinh va cac to chtrc chinh
trj-xã hi tinh
9

'
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- Phi hçip vâi các cp chInh quyn vQtn dng Nhân dan nâng cao thirc, tir
giác tuân thu các bin pháp phông chng djch bnh; tip tiic 4n dng các t chirc,
doanh nghip vira phOng, chng djch bnh, khc phc nhüng h.0 qua do djch bnh
gay ra, vira duy trI, phát trin hoat dng san xut, kinh doanh,... phát huy tinh thin
Nhân dan trong phông, chéng djch, thirc hin mvc tiêu
sang tao cüa các tang
kép.
lop

- Chü ding ph& hçip vi chInh quyn các cp giãi quyt có hiu qua nhftng
van dé xã hi birc xüc ngay tai co s&, tham gia tuyên truyên, vn dng và giám sat
vic thirc hin các bin pháp phOng, chông djch tai dja phrnmg.
Trên day là K hoach irng phó v1i bin th Omicron SARS-CoV-2 trên dja
bàn tinh
Rja- Vüng Tàu. Dê nghj Lath dao các sâ, ban, ngành, UBND các
huyn, thj xâ, thành phô các Co quan, don vj có lien quan nghiêm tue thirc hin.
Trong qua trInh triên khai thirc hiên nêu có khó khän vithng mac kjp thai báo cáo
l./.
UBND tinh dê diiçc hithng dan, phôi hqp
Ba

va

xu

KT.CHU TICH
I CHU T!CH*V

Nyi n/i in:
- Nhu trên;
- Thuing trrc Tinh üy (b/c);
- BCD PCD COVID-19 (b/c);
- ChU tjch, các PCT UBND tinh;
- UBMTTQ VN tinh, các t chirc doàn th;
- Các Si, ban, nganh;
- UBND các huyn, thj x, thânh pho;
- CVP UBND tinh;
- Liiu: VT, VX3
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