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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

BAN CHỈ ĐẠO PHÕNG, 

CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM 

ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO 

CHỦNG MỚI CỦA VI RÖT 

CORONA GÂY RA 
 

Số:            /CV-BCĐ 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

     Đồng Nai, ngày        tháng 3 năm 2020 

V/v ban hành các Kịch bản những 

việc cần thực hiện khi có trường 

hợp mắc bệnh Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh. 

 

                 Kính gửi:  

- Các Ban Đảng, Văn phòng thuộc Tỉnh ủy; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh; 

- Các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- Các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; 

- Các Hội đặc thù thuộc tỉnh; 

- Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố Long Khánh, 

thành phố Biên Hòa. 

 

 

Thực hiện Thông báo số 98/TB-VPCP ngày 14/3/2020 của Văn phòng 

Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại 

cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; để chuẩn bị 

ứng phó khi có dịch xảy ra trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tỉnh chỉ đạo như sau:  

1. Ban hành các kịch bản về những việc cần thực hiện khi có trường hợp mắc 

bệnh như sau:  

a) Kịch bản 1: Những việc cần thực hiện khi xã, phường, thị trấn có trường 

hợp mắc bệnh nhưng chưa có lây lan tại chỗ. 

b) Kịch bản 2: Những việc cần thực hiện khi xã, phường, thị trấn có trường 

hợp mắc bệnh và có lây lan tại chổ. 

c) Kịch bản 3: Những việc cần thực hiện khi có trường hợp mắc bệnh là 

người làm việc trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp trong các khu công nghiệp. 

2. Giao các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố căn cứ các kịch 

bản của Ban Chỉ đạo tỉnh, xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện theo chức năng, 

nhiệm vụ, thẩm quyền của sở, ngành, đơn vị, địa phương. 

3. Giao Sở Y tế - Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh phối hợp với các sở, ngành, 

đơn vị liên quan, các địa phương tổ chức thực hiện các kịch bản theo tình huống, 
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cấp độ dịch bệnh; phối hợp với UBND thành phố Biên Hoà chọn địa điểm tổ chức 

diễn tập tình huống có ca mắc Covid-19. 

4. Giao UBND thành phố Biên Hoà phối hợp Sở Y tế chọn địa điểm, xây 

dựng kịch bản tổ chức diễn tập tình huống có trường hợp mắc bệnh tại một khu 

phố; chú trọng việc thông báo đến địa phương, cộng đồng về mục đích, ý nghĩa của 

công tác diễn tập, tránh trường hợp đưa thông tin không đúng, ảnh hưởng đến tâm 

lý người dân trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.  

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các sở, 

ngành, đơn vị, địa phương báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh (thông qua Sở Y tế) tổng hợp, 

đề xuất Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét, chỉ đạo kịp thời./. 

 

Nơi nhận:                                                                                          
- Như trên; 

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó CT.UBT; 

- Chánh, các Phó Chánh VP UBND tỉnh; 

- Lưu VT, KGVX, các phòng, Cổng TTĐT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC  

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH  

Nguyễn Hoà Hiệp  
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