
KẾ HOẠCH 

Tập huấn các biện pháp hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh  COVID-

19 cho các tổ COVID cộng đồng, tổ Liên gia tự quản, Tổ xung kích, Tình 

nguyện viên trên địa bàn thành phố Phúc Yên năm 2021 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 190/KH-BCD ngày 28/7/2021 cua Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dich bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc huy động nhân lực tình 

nguyện sẵn sàng tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh; 

Thực hiện Văn bản số 161-TB/TU ngày 16/8/2021 về Thông báo ý kiến 

của Thường trực Thành Uỷ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19; 

Trước diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước đặc biệt 

nghiêm trọng; để chủ động nguồn nhân lực sẵn sàng tham gia hỗ trợ công tác 

phòng, chống dịch COVID-19. Ban chỉ đạo PCD COVID-19 thành phố Phúc 

Yên xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn “Các biện pháp hỗ trợ công tác 

phòng, chống dịch bệnh  COVID-19”cho các tổ COVID cộng đồng, tổ Liên 

gia tự quản, Tổ xung kích, Tình nguyện viên trên địa bàn thành phố Phúc Yên 

năm 2021” cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Cung cấp kiến thức căn bản, hướng dẫn các quy định chuyên môn và biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như: Nội dung kiến thức cơ bản về 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Hỗ trợ công tác hướng dẫn phân luồng đối 

tượng tiêm chủng, công tác nhập liệu tại các điểm tiêm vắc xin phòng COVID-

19; Hỗ trợ kiểm soát y tế tại các khu cách ly, khu phong toả và các chốt kiểm 

soát; Hỗ trợ điều tra truy vết người tiếp xúc với ca bệnh và lấy mẫu bệnh phẩm 

xét nghiệm Sars-CoV-2. Nhằm tăng cường lực lượng tham gia công tác PCD 

trên địa bàn thành phố. 

2. Yêu cầu 

- Kế hoạch xây dựng phù hợp với nội dung, chương trình tập huấn, đảm 

bảo số lượng giảng viên, trợ giảng và các thiết bị trong thời gian tập huấn. 

- 100% học viên tham gia đào tạo, tập huấn nắm được chương trình, nội 

dung PCD theo kế hoạch 

- Học viên tham gia tập huấn đảm bảo giãn cách theo nguyên tắc PCD  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1.Thời gian, địa điểm 

Thời gian : 01 ngày/1 lớp 10 lớp, dự kiến triển khai từ ngày  21 /09/2021 

Địa điểm: Tại Uỷ ban nhân dân xã phường. 

UBND THÀNH PHỐ PHÚC YÊN  

BCĐ PCDB COVID-19 
 

Số:         /KH -BCĐ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Phúc Yên, ngày    tháng 9 năm 2021 



2. Đối tượng tham dự: 95 tổ Covid cộng đồng có 649 người;  578 tổ 

Liên gia tự quản có 6451 người; 100 tình nguyện viên;   91 tổ Xung kích có 621 

người. Tổng số:  7.821 người.  

Đối tượng đào tạo : Là thành viên trong tổ covid cộng đồng, tổ liên gia 

tự quản, tổ xung kích là các đoàn viên thanh niên, công chức viên chức trong 

nhóm tình nguyện viên. 

3. Nội dung đào tạo 

- Tập huấn các kiến thức cơ bản về PCD bệnh COVID-19  

- Tập huấn kiến thức kỹ năng trong vận chuyển bệnh nhân 

- Tập huấn công tác tiếp đón, hỗ trợ công tác phân luồng đối tượng tiêm 

chủng công tác nhập liệu phần mềm  tiêm chủng, hỗ trợ theo dõi sau tiêm. 

- Tập huấn công tác hỗ trợ kiểm soát y tế tại các khu cách ly, phong toả và 

các chốt kiểm dịch, hỗ trợ điều tra truy vết đối tượng tiếp xúc với ca bệnh. 

- Tập huấn công tác hỗ trợ lấy mẫu và vận chuyển mẫu bệnh phẩm xét 

nghiệm Sars-CoV-2. 

4. Giảng viên  

Là cán bộ tuyến tỉnh, thành phố có đủ trình độ chuyên môn trong công các 

PCD và kinh nghiệm đáp ứng thực tiễn trong công tác PCD. 

5. Tài liệu giảng dạy 

Bộ Y tế phê duyệt kết hợp và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh, BCĐ tỉnh, Thành ủy, UBND/BCĐ thành phố với thuyết trình minh hoạ và 

thảo luận nhóm. 

 6. Kinh phí thực hiện  

Kinh phí tổ chức do UBND thành phố phê duyệt (có phụ lục kèm theo) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Ban chỉ đạo PCD bệnh COVID-19 thành phố 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai lớp tập huấn trình các cấp có thẩm quyền 

phê duyệt và triển khai thực hiện.  

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị mọi điều kiện để thực hiện kế 

hoạch và báo cáo lại BCĐ PCD tỉnh sau khi kết thúc khoá đào tạo. 

2. Văn phòng HĐND&UBND thành phố 

- Xây dựng chương trình, thời gian, khung đào tạo tập huấn, chuẩn bị tài 

liệu, văn phòng phẩm, dự trù kinh phí cấp phát theo đúng kế hoạch. 

- Phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn cho các đối 

tượng trên theo lịch đối với từng xã, phường trên địa bàn. 

- Xây dựng dự toán cho các hạng mục chi cho triển khai KH. Thời gian 

xong trước 16 giờ, ngày 19/9/2021.  

- Lập Tờ trình báo cáo xin ý kiến Thường trực thành ủy. Thời gian xong 

trước 18 giờ, ngày 19/9/2021.  

3. Phòng Kế hoạch- Tài chính 

Phối hợp với Văn phòng HĐND & UBND thẩm định dự trù kinh phí và 

duyệt lãnh đạo, chi trả, kiểm tra lưu hồ sơ và hướng dẫn thanh quyết toán đúng 

quy định. 

4. UBND các xã, phường. 



-  Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho công tác đào tạo tập huấn (Hội 

trường, loa đài …) 

-  Triệu tập thành viên các tổ tham gia tập huấn đầy đủ và đúng thời gian 

quy định. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức khoá tập huấn “ Các biện pháp hỗ trợ công 

tác phòng, chống dịch COVID-19 ” cho các tổ COVID cộng đồng, tổ Liên gia tự 

quản và các tình nguyện viên trên địa bàn thành phố Phúc Yên 

Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành phố đề nghị các phòng ban, 

đơn vị liên quan phối hợp triển khai để khoá đào tạo tập huấn đúng kế hoạch và 

thời gian./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh ; 

- Thường trực Thành ủy; 

- MTTQ VN thành phố; 

- CT, PCT; 

- CVP, các PCVP; 

- Tài chính – Kế hoạch; 

- UBND các xã, phường; 

- Cổng thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT, BCĐ. 

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

Hoàng Trọng Lợi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
( Kèm theo Kế hoạch số     / KH- BCĐ ngày  / 9 / 2021 của BCĐ Covid -19 thành phố) 

 

Nội dung : Tập huấn các biệp pháp hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh  

COVID-19 cho các tổ COVID cộng đồng, tổ Liên gia tự quản, Tình nguyện viên 

trên địa bàn thành phố Phúc Yên năm 2021 

Thời gian : 01 lớp/ 1 ngày/1 phường từ ngày 21/9 /2021 đến ngày2 /10/2021 

 

Thời gian  Nội dung  Người thực hiện 

Ngày 21/9/2021 – 

2/10/2021 

  

Buổi sáng  

7h30 -11h30 

Tiếp đón học viên Ban tổ chức 

Khai giảng lớp tập huấn 

Lý thuyết, thực hành  Giảng viên và Học viên 

11h 30-13h30 Nghỉ trưa  

Buổi chiều  

13h30-17h00 

Học lý thuyết , thực 

hành 

Giảng viên và Học viên 

Giải đáp các thắc mắc 
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