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UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ Y TẾ  

 

Số:         /KH-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

             Lai Châu, ngày     tháng 02 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH  

Tập huấn nâng cao năng lực giám sát, dự phòng, chẩn đoán và điều trị 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (nCoV)  

 

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-BYT, ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Bộ Y 

tế về việc Ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do 

chủng mới virut Corona (nCoV); 

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-BYT, ngày 20 tháng 01 năm 2020 Bộ Y tế 

về việc Ban hành Kế hoạch đáp ứng với bệnh Viêm phổi cấp do chủng virut mới 

Corona (nCoV); 

Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-BYT, ngày 21 tháng 01 năm 2020 Bộ Y tế 

về việc Ban hành Ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống 

bệnh Viêm phổi cấp do chủng mới virut Corona (nCoV)”; 

Căn cứ Công văn số 141/UBND-VX, ngày 28 tháng 01 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV. 

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH 

Dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra 

đang lây nhiễm rất nhanh, nghiêm trọng và đã ở mức rất cao tại Trung Quốc. Tổ 

chức y tế thế giới đã tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Việt Nam có 

nguy cơ rất cao bùng phát dịch do có đường biên giới dài với Trung Quốc, lưu 

lượng người qua lại, giao thương lớn, khách du lịch, lao động Việt Nam làm 

việc tại Trung Quốc và lao động Trung Quốc làm việc tại Việt Nam đông. 

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 09 giờ 

00, ngày 05/02/2020, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của 

vi rút corona (nCoV) trên thế giới cụ thể như sau: 

Tổng số trường hợp mắc: 24.553, trong đó tại lục địa Trung Quốc: 24.324; 

tổng số trường hợp tử vong: 492, trong đó: Lục địa Trung Quốc: 490; 

Philippine: 01; Hồng Kông (TQ): 01; tổng số trường hợp mắc bên ngoài lục địa 

Trung Quốc: 229. 

Có 27 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận 

trường hợp mắc như sau: Nhật Bản: 33 trường hợp; Thái Lan: 25 trường hợp; 

Singapore: (24); Hàn Quốc: (18); Hồng Kông (TQ): (18); Úc: (13); Đức: (12); 

Mỹ: (11); Đài Loan (TQ): (11); Việt Nam: (10); Malaysia: (10); Ma Cao (TQ): 

(10); Pháp: (06); Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất: (05); Canada: (05); Ấn 

Độ: (03); Ý: (02); Anh: (02); Nga: (02); Philippine: (02) (01 trường hợp tử 
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vong); Campuchia: (01); Phần Lan: (01); Nepal: (01); Sri Lanka: (01); Thuỵ 

Điển: (01); Tây Ban Nha: (01); Bỉ: (01) trường hợp. 

Căn cứ diễn biến phức tạp của bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virut 

Corona gây ra. Nhằm tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác phòng 

chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virut Corona trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu. Sở Y tế Lai Châu xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện hội nghị, tập 

huấn cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giám sát, dự phòng và chẩn đoán và 

điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virut Corona (nCoV) năm 2020. 

Nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời các trường hợp viêm phổi cấp do chủng mới 

của vi rút Corona (nCoV), khống chế không để dịch xảy ra, hạn chế đến mức 

thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong do dịch. 

2. Yêu cầu 

- Triển khai, tổ chức tập huấn đảm bảo đạt yêu cầu về nội dung chương 

trình và thời gian quy định, đạt chất lượng, hiệu quả. 

- Đơn vị cử cán bộ tham gia đầy đủ, đúng đối tượng 

II. NỘI DUNG 

1. Tuyến tỉnh: 3 lớp 

* Lớp 1: Tập huấn phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của virut Corona (nCoV) cho đại diện các Sở, Ban ngành, đoàn thể và cơ 

quan Báo, Đài của tỉnh. 

- Thời gian: 1/2 ngày, Khai mạc 8h00 ngày 06/02/2020  

- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 Sở Y tế Lai Châu  

   (Tổ 22 Phường Đông phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu) 

- Thành phần tham dự (50 đại biểu) 

+ Đại diện các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể tỉnh và cơ quan Báo, Đài…trên 

địa bàn tỉnh: 01 Đại biểu/đơn vị. 

+ Bệnh xá Công An tỉnh: 08 đại biểu. 

+ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh: 07 đại biểu. 

+ Bộ đội biên phòng tỉnh: 10 đại biểu. 

(Chương trình có phụ lục 1 kèm theo) 

- Lớp 2: Tập huấn giám sát phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của virut Corona (nCoV) cho Đội đáp ứng nhanh tuyến tỉnh. 

- Thời gian: 1/2 ngày, Khai mạc 13h30 phút ngày 06/02/2020  

- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 Sở Y tế Lai Châu  
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   (Tổ 22 Phường Đông phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu) 

- Thành phần tham dự (50 cán bộ) 

 + Đội đáp ứng nhanh của đơn vị tuyến tỉnh đã đăng ký với Sở Y tế. 

(Chương trình có Phụ lục 2 kèm theo) 

-  Lớp 3: Tập huấn nâng cao năng lực Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (nCoV) cho cán bộ y tế tuyến 

tỉnh, tuyến huyện, thành phố. 

- Thời gian: 02 ngày, Khai mạc 8h00, ngày 07/02/2020 

- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 bệnh viện đa khoa tỉnh  

(Tổ 22, phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu) 

- Thành phần tham dự (120 người): Bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên; Đội 

điều trị cơ động tuyến tỉnh, tuyến huyện. 

+ Bệnh viện đa khoa tỉnh: 16 cán bộ (khoa khám bệnh, khoa HSCC, Khoa 

Hồi sức tích cực, Khoa nhi, khoa truyền nhiễm) 

+ Bệnh viện Phổi: 03 cán bộ (Khoa khám bệnh, Khoa HSCC) 

+ Bệnh viện YHCT tỉnh: 03 cán bộ (Khoa khám bệnh, Khoa HSCC) 

+ Trung tâm Y tế huyện: 02 cán bộ/huyện (Khoa khám bệnh, khoa truyền 

nhiễm). 

+ Trung tâm Y tế Thành phố: 06 cán bộ (Khoa khám bệnh, Khoa kiểm soát 

bệnh, Trạm Y tế). 

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 02 cán bộ (Phòng khám đa khoa) 

+ Đội điều trị cơ động tuyến tỉnh, tuyến huyện đã đăng ký với Sở Y tế. 

(Chương trình có Phụ lục 3 kèm theo) 

2. Tuyến huyện 

* Sở Y tế giao cho Lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo thực hiện một số nội dung 

như sau:  

- Các đơn vị phía Nam: Trung tâm Y tế Tam Đường; Tân Uyên; Than 

Uyên tự triển khai tập huấn cho các thành phần thuộc lớp 1 và lớp 2 của tuyến 

huyện, liên hệ với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy tài liệu tập huấn. 

- Các đơn vị phía Bắc: Trung tâm Y tế Mường Tè; Phong Thổ; Sìn Hồ; 

Nậm Nhùn phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh triển khai tập huấn 

cho các thành phần thuộc lớp 1 và lớp 2 của tuyến huyện. 

* Lớp 1: Tập huấn truyền thông phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của virut Corona (nCoV) cho đại diện các phòng, ban ngành, đoàn 

thể, cơ quan Báo, Đài và UBND các xã, thị trấn. (Trung tâm Y tế các huyện 

tham mưu UBND huyện ban hành giấy mời các thành phần tham dự lớp 

tập huấn).  
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* Lớp 2: Tập huấn truyền thông, giám sát phòng, chống dịch viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (nCoV) cho Đội đáp ứng nhanh 

tuyến huyện. 

* Thời gian: Các đơn vị chủ động về thời gian, tập huấn phải hoàn thành 

trước ngày 10/02/2020. 

* Địa điểm tổ chức: Tại Trung tâm Y tế các huyện 

(Chương trình có Phụ lục 4 kèm theo) 

3 Tài liệu tập huấn 

- Tài liệu chuyên môn theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Tài liệu lớp tập huấn tuyến tỉnh lớp 1; 2: Do Trung tâm kiểm soát bệnh tật 

tỉnh chuẩn bị.  

- Tài liệu tập huấn tuyến tỉnh lớp 3: Do bệnh viện đa khoa tỉnh chuẩn bị. 

- Tài liệu lớp tập huấn tuyến huyện: Trung tâm kiểm soát bệnh tật gửi tài 

liệu các đơn vị in ấn phát cho học viên. 

4. Giảng viên 

Chuyên gia của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Lãnh đạo Sở Y tế, Lãnh 

đạo Phòng Nghiệp vụ Y, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế 

huyện đảm nhiệm. 

III. KINH PHÍ 

- Hỗ trợ kinh phí cho giảng viên theo quy định hiện hành. 

- Chi phí đi lại, ăn, nghỉ của đại biểu tham dự do đơn vị cử cán bộ đi tập 

huấn chi trả theo quy định.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu UBND tỉnh đảm bảo kinh 

phí triển khai tổ chức thực hiện tập huấn nâng cao năng lực giám sát phòng, 

chẩn đoán và điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona 

(nCoV). 

- Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Phòng Nghiệp vụ 

Y, phòng TCCB chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tập huấn. 

2. Đề nghị các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; các phòng, Ban ngành 

đoàn thể huyện 

Cử đại biểu tham dự lớp tập huấn đúng thành phần, thời gian và địa điểm 

nêu trên. 

3. Các đơn vị Y tế trực thuộc 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai thực 

hiện. 
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Đăng ký cán bộ tham dự tập huấn gửi vào địa chỉ  Email: 

hainguyensknn@gmail.com trước ngày 06/02/2020. Mọi thắc mắc liên hệ đồng 

chí Nguyễn Thị Hải - Phòng Kế hoạch nghiệp vụ-Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Lai Châu. ĐT: 0966.974.909.  

Trên đây là kế hoạch tổ chức tập huấn Nâng cao năng lực giám sát phòng, 

chẩn đoán và điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut 

Corona (nCoV) của Sở Y tế Lai Châu. Trong quá trình thực hiện có gì vướng 

mắc Thủ trưởng đơn vị đề xuất ý kiến trực tiếp với Giám đốc Sở Y tế để kịp thời 

giải quyết. 

Ghi chú: Kế hoạch này thay cho Giấy mời, các sở, ban, ngành, tổ chức 

đoàn thể tỉnh chủ động cử cán bộ tham gia tập huấn theo đúng thời gian và địa 

điểm./. 

Nơi nhận: 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND (báo/cáo); 

- UBND tỉnh (báo/cáo); 

- Thành viên BCĐ tỉnh; 

- Các Sở, Ban ngành đoàn thể tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chức năng Sở Y tế (T/h); 

- Trung tâm KSBT (T/h) 

- BV đa khoa tỉnh, BV phổi (T/h) 

- UBND các huyện, thành phố; 

- TTYT các huyện, thành phố T/h) 

   - Lưu: VT, NVY. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Văn Đối 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hainguyensknn@gmail.com
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Phụ lục 1 

Tập huấn truyền thông phòng chống dịch 

 viêm phối cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) cho đại diện  

các Sở, Ban ngành của tỉnh và cơ quan Báo, Đài… 
 (Kèm theo Kế hoạch:       /KH-SYT, ngày     /02/2020 của Sở Y tế tỉnh Lai Châu) 

 

Thời gian Nội dung Thực hiện 

     Ngày 06/02/2020 (Sáng: Chương trình lớp 1) 

7h30 - 08h00 Đón tiếp Đại biểu Ban tổ chức 

08h00 - 08h15 Khai mạc Lãnh đạo Sở Y tế 

08h15 - 09h00 

Phát clip truyền thông bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của virus Corona 

(nCoV) 

Trung tâm KS bệnh tật 

09h00 - 09h45 
Tình hình bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của virus Corona (nCoV)  
Trung tâm KS bệnh tật 

09h450 - 10h00 Giải lao  

10h00 - 10h45 

Khó khăn, thách thức trong phòng chống 

bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus 

Corona (nCoV) 
Lãnh đạo phòng NVY 

10h45 – 11h15 Thảo luận Đại diện Sở Y tế, CDC 

11h15 - 11h30 Kết luận Đại diện Sở Y tế 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

Phụ lục 2 

Tập huấn truyền thông, giám sát  

phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới  

của virus Corona (nCoV) cho Đội đáp ứng nhanh tuyến tỉnh 
(Kèm theo Kế hoạch:       /KH-SYT  ngày       /02/2020 của Sở Y tế tỉnh Lai Châu) 

 

Thời gian Nội dung Người thực hiện 

              Ngày 06/02/2020 (Buổi chiều: chương trình lớp 2) 

13h30-14h45 
Hướng dẫn giám sát bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới virus Corona (nCoV) tại cộng đồng 
Nghiệp vụ Y, CDC 

14h45-15h30 

Các biện pháp phòng, chống, theo dõi và xử lý 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus 

Corona (nCoV) tại cộng đồng 

Nghiệp vụ Y, CDC 

15h30-15h45 Giải lao  

15h45 - 16h00 
Các biện pháp phòng, chống, theo dõi và xử lý 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus 

Corona (nCoV) tại cộng đồng (tiếp) 

Nghiệp vụ Y, CDC 

16h00 –16h45 Thảo luận, giải đáp thắc mắc 
Đại diện Sở Y tế, CDC 

16h45-17h00 Kết luận Đại diện Sở Y tế 
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Phụ lục 3 

Tập huấn nâng cao năng lực Chẩn đoán và điều trị  

bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) 
  (Kèm theo Kế hoạch:       /KH-SYT ngày       /02/2020 của Sở Y tế tỉnh Lai Châu) 

 

Thời gian Nội dung Người thực hiện 

Ngày 07/2/2020   

7h30 – 08h00 Đón đại biểu Ban tổ chức 

08h00 – 08h15 Phát biểu khai mạc Lãnh đạo Sở Y tế 

08h15 – 09h15 
Tình hình bệnh viêm phổi cấp do chủng virus 

Corona mới (nCoV), khó khăn, thách thức 

Trung tâm KSBT tỉnh 

 

09h15 – 10h15 
Chẩn đoán bệnh viêm phổi cấp do chủng mới 

virus Corona (nCoV) 

Bệnh viện nhiệt đới 

Trung ương 

10h15 – 10h30 Giải lao  

10h30 – 11h30 
Chẩn đoán bệnh viêm phổi cấp do chủng mới 

virus Corona (nCoV) tiếp  

Bệnh viện nhiệt đới 

trung ương 

13h30-15h00 
Chẩn đoán bệnh viêm phổi cấp do chủng mới 

virus Corona (nCoV) tiếp  

Bệnh viện nhiệt đới 

trung ương 

15h15-15h30 Giải lao  

15h30-17h00 
Chẩn đoán bệnh viêm phổi cấp do chủng mới 

virus Corona (nCoV) tiếp 

Bệnh viện nhiệt đới 

trung ương 

Ngày 

08/02/2020 
  

08h00 – 09h30 
Điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus 

Corona (nCoV) 

Bệnh viện nhiệt đới 

trung ương 

09h30 – 09h45 Giải lao  

09h45 – 11h30 
Điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus 

Corona (nCoV) 

Bệnh viện nhiệt đới 

trung ương 

13h30-15h15 
Phòng bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus 

Corona (nCoV)  

Bệnh viện nhiệt đới 

trung ương 

15h15-15h30 Giải lao  

15h30 - 16h30 Thảo luận, giải đáp thắc mắc 
Bệnh viện nhiệt đới 

trung ương 

16h30 –17h00 Kết luận, Bế mạc Lãnh đạo Sở Y tế 
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Phụ lục 4 

Tập huấn truyền thông, giám sát phòng, chống dịch  

viêm phổi cấp do chủng mới của virut Corona (nCoV)  

cho phòng, ban ngành, đoàn thể  huyện, cán bộ Trung tâm Y tế các huyện 
   (Kèm theo Kế hoạch:       /KH-SYT  ngày       /02/2020 của Sở Y tế tỉnh Lai Châu) 

 

Thời gian Nội dung Người thực hiện 

Ngày…..02/2020  (Buổi sáng: Chương trình lớp 1) 

       Tập huấn truyền thông phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

virut Corona (nCoV) cho đại diện các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện và cơ quan Báo, 

Đài… do Trung tâm Y tế tham mưu UBND huyện ban hành giấy mời tập huấn 

  Đón đại biểu Ban tổ chức 

07h45 – 08h00 Phát biểu khai mạc Đại diện ban chỉ đạo 

08h00 – 08h15 
Phát clip truyền thông bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của virut Corona (nCoV) 
Trung tâm Y tế huyện 

08h15 – 09h00 
Tình hình bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới virut Corona (nCoV), khó khăn, thách thức 
Trung tâm Y tế huyện 

09h00 – 09h30 

Hướng dẫn thiết lập và vận hành đội đáp ứng 

nhanh theo Quyết định số 5894/QĐ-BYT ngày 

19/12/2019 của bộ trưởng Bộ Y tế  

Trung tâm Y tế huyện 

09h30 – 09h45 Giải lao   

09h45 – 10h30 

Hướng dẫn thiết lập và vận hành đội đáp ứng 

nhanh theo Quyết định số 5894/QĐ-BYT ngày 

19/12/2019 của bộ trưởng Bộ Y tế (tiếp) 

Trung tâm Y tế huyện 

 10h30 – 11h00 
Hướng dẫn phát hiện sớm xử lý kịp thời các tình 

huống không để dịch lây lan  
Trung tâm Y tế huyện 

11h00 – 11h15 Thảo luận Trung tâm Y tế huyện 

11h00 Bế mạc Lãnh đạo TTYT huyện 

(Buổi chiều: Chương trình lớp 2) 

Tập huấn truyền thông, giám sát phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp  

    do chủng mới của virut Corona (nCoV) cho Đội đáp ứng nhanh tuyến huyện 

13h30  14h20 
Hướng dẫn giám sát bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng virut Corona mới (nCoV) tại cộng đồng 
Trung tâm Y tế huyện 

14h20-14h50 

Các biện pháp phòng, chống, theo dõi và xử lý 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut 

Corona (nCoV) tại cộng đồng 

Trung tâm Y tế huyện 
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14h50-15h10 Giải lao  

15h10-16h00 

Các biện pháp phòng, chống, theo dõi và xử lý 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut 

Corona (nCoV) tại cộng đồng (tiếp) 

Trung tâm Y tế huyện 

16h00 - 16h30 Thảo luận, giải đáp thắc mắc Trung tâm Y tế huyện 

16h30 –17h00 Kết luận, Bế mạc Trung tâm Y tế huyện 
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