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UBND HUYỆN SÔNG LÔ
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNGDỊCH
BỆNH COVID-19
Số: 122 /KH-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sông Lô, ngày 29 tháng 7 năm 2021

KẾ HOẠCH
Huy động nhân lực tình nguyện sẵn sàng tham gia phòng, chống dịch
bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Sông Lô

Căn cứ Kịch bản số 4022/KB-BCĐ ngày 26/5/20212 của Ban chỉ đạo phòng
chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh về ứng phó với các tình huống trong phòng, chống
dịch bệnh COVID-19 trong tình hình hiện nay;
Thực hiện Thông báo số 186/TB-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh về Kết luận
của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh;
Căn cứ Kế hoạch số 190/KH-BCĐ ngày 28/7/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống
dịch bệnh COVID-19 tỉnh Huy động nhân lực tình nguyện sẵn sàng tham gia phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;
Căn cứ Công văn số 2476/SYT-NVYD ngày 29/7/2021 của Sở Y tế Vĩnh Phúc
về việc cung cấp danh sách tình nguyện viên tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;
Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-BCĐ ngày 10/5/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 huyện Sông Lô về việc triển khai đáp ứng với tình huống có dịch
bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Sông Lô (Phương án I: Khi có từ 1 đến 20 ca bệnh;
Phương án II: Khi có từ 21 đến 50 ca bệnh; Phương án III: Khi có từ 51 đến 150 ca
bệnh; Phương án IV: Khi có từ 151 ca bệnh trở lên);
Căn cứ Kế hoạch số 1351/KH-UBND ngày 26/7/2021 của UBND huyện Sông Lô
về triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021 - 2022 trên địa bàn
huyện Sông Lô;
Trước diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước đặc biệt nghiêm
trọng; để chủ động, sẵn sàng có đủ nhân lực tham gia công tác phòng, chống dịch
COVID-19 trong bối cảnh dịch bệnh tại tỉnh Vĩnh Phúc diễn biến phức tạp với số lượng
ca mắc tăng lên trong thời gian tới; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19
huyện (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo huyện) xây dựng Kế hoạch huy động nhân lực tình
nguyện tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Sông Lô, cụ thể
như sau:
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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Huy động nhân lực tình nguyện sẵn sàng tham gia phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 trên địa bàn huyện để tăng cường lực lượng tham gia công tác phòng, chống
dịch bệnh COVID-19 đáp ứng với tình hình mới.
- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của lực lượng tham gia công tác phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện “mục tiêu kép” của
tỉnh là “vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phát triển Kinh tế - Xã hội”.
2. Yêu cầu
- Lực lượng tình nguyện viên phải đảm bảo kỷ luật, an toàn, kịp thời, hiệu quả,
linh hoạt trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
- Tất cả các tình nguyện viên trước khi tham gia thực hiện nhiệm vụ phải được xét
nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính và được ưu tiên tiêm phòng vắc xin
COVID-19 để đảm bảo phòng, chống dịch theo quy định.
II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Chỉ tiêu, đối tượng, phân công đầu mối huy động tình nguyện viên
1.1. Tổng số lượng chỉ tiêu huy động: Từ 100 tình nguyện viên trở lên.
1.2. Đối tượng: Tình nguyện viên là các đoàn viên, thanh niên và cán bộ công
chức, viên chức, người lao động trẻ tuổi từ 18 đến 40 tuổi trên địa bàn huyện, có tinh
thần xung kích tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19.
1.3. Phân công đầu mối các cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm huy động nhân lực
tình nguyện:
Chỉ tiêu toàn huyện huy động từ 150 tình nguyện viên, trong đó:
+ Phòng Giáo dục - ĐT chịu trách nhiệm huy động 50 tình nguyện viên là các
giáo viên thuộc quyền quản lý của huyện, tình nguyện tham gia công tác phòng chống
dịch COVID-19.
+ Huyện Đoàn chịu trách nhiệm huy động 50 tình nguyện viên là các Đoàn viên
thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19.
+ UBND các xã, thị trấn huy động 50 tình nguyên viên (mỗi xã, thị trấn chịu trách
nhiệm huy động 03 tình nguyện viên tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19.
2. Thời gian thực hiện
- Thời gian huy động tình nguyện viên: Các cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm là
đầu mối huy động nhân lực tình nguyện lập danh sách các tình nguyện viên theo chỉ tiêu
giao gửi về Trung tâm Y tế cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19
huyện chậm nhất vào ngày 02/8/2021.
- Thời gian tập huấn cho các tình nguyện viên: Dự kiến bắt đầu từ ngày 06/8/2021.
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3. Công tác tập huấn cho tình nguyện viên
- Hình thức tổ chức tập huấn: Tổ chức tập huấn trực tiếp hoặc theo hình thức trực
tuyến tại các điểm cầu. Riêng các tổ tình nguyện viên tham gia hỗ trợ các công việc trực
tiếp như: Hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân, hỗ trợ công tác tiêm chủng phòng vắn xin
COVID-19,.... sẽ được Ngành Y tế bố trí tập huấn trực tiếp (hình thức chia nhỏ các
nhóm đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định, địa điểm sẽ được thông báo
sau khi có danh sách và chỉ đạo của Ban chỉ đạo tỉnh).
- Nội dung tập huấn: Tập huấn các nội dung thiết thực, phù hợp với quá trình thực
hiện nhiệm vụ của các tổ tình nguyện do Sở Y tế chịu trách nhiệm tập huấn, cụ thể:
+ Tập huấn các nội dung kiến thức cơ bản về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
+ Tập huấn kiến thức, kỹ năng trong công tác vận chuyển bệnh nhân
+ Tập huấn những nhiệm vụ cần thiết trong việc hỗ trợ các khu cách ly, khu
phong tỏa, các chốt kiểm soát của tỉnh, các buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
+ Quán triệt một số nội dung, nguyên tắc trong việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ
tình nguyện phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.
- Thành phần tham gia tập huấn:
+ Báo cáo viên tập huấn là các bác sĩ, nhân viên y tế có nhiều kinh nghiệm trong
công tác phòng, chống dịch bệnh đến từ Sở Y tế, các bệnh viện, Trung tâm Y tế và các
chuyên gia trong Ngành Y tế trên địa bàn tỉnh.
+ Học viên là các tình nguyện viên đăng ký tham gia phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 trên địa bàn huyện và có đủ các điều kiện tiêu chuẩn để đảm bảo phòng
chống dịch theo quy định.
+ Các phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn, báo chí: Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát
thanh và Truyền hình tỉnh, cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh và phóng viên của Sở Y tế...
4. Nhiệm vụ các tình nguyện viên
4.1. Thành lập các tổ tình nguyện:
(1) Tổ tình nguyện hỗ trợ tại các điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
(2) Tổ tình nguyện hỗ trợ cán bộ y tế trong công tác vận chuyển bệnh nhân.
(3) Tổ tình nguyện hỗ trợ tham gia tại các chốt kiểm soát tại các tuyến đường, khu
vực cách ly, khu vực phong tỏa.
(4) Tổ tình nguyện hỗ trợ cán bộ y tế trong công tác điều tra, truy vết phục vụ
công tác phòng chống dịch theo quy định.
(5) Tổ tình nguyện hỗ trợ các hoạt động sinh hoạt thiết yếu để giúp đỡ người dân
do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại các khu vực cách ly, phong tỏa để đảm bảo phòng,
chống dịch COVID-19 theo quy định.
Số lượng và thành phần mỗi tổ sẽ được bố trí cụ thể sao cho phù hợp với tình hình
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thực tế để đảm bảo phát huy vai trò tối đa của các tình nguyện viên.
Lưu ý: Tất cả các tình nguyện viên sẽ được tập huấn kỹ lưỡng về các nhiệm vụ
thực hiện, Test Covid-19, tiêm vắc xin và trang bị các phương tiện công cụ cần thiết để
đảm bảo an toàn, hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
4.2. Triển khai hoạt động của các tổ tình nguyện:
(1) Triển khai các tổ tình nguyện hỗ trợ công tại các điểm tiêm chủng vắc xin
Covid-19:
- Nhiệm vụ: Thực hiện công tác phân luồng, hướng dẫn được tiêm chủng, hỗ trợ
công tác chăm sóc sau tiêm và bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm tiêm chủng Vắc xin
Covid-19 theo Kế hoạch của huyện.
- Thời gian: Bắt đầu từ tháng 8/2021 khi có thông báo của Ban Chỉ đạo huyện
(ngay sau khi được tập huấn).
- Địa điểm: Tại các điểm tiêm chủng theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Chiến dịch
triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 huyện.
(2) Triển khai các tổ tình nguyện hỗ trợ cán bộ y tế trong công tác vận
chuyển bệnh nhân mắc COVID-19.
- Nhiệm vụ: Hỗ trợ lực lượng y, bác sĩ, nhân viên y tế trong công tác vận chuyển
bệnh nhân từ phòng, khu vực cách ly y tế tạm thời tại các tại các ổ dịch, điểm có ca
nhiễm Covid-19 trong cộng đồng (khu dân cư, khu nhà ở xã hội, chung cư, nhà máy, xí
nghiệp sản xuất,...).
- Thời gian thực hiện cụ thể: Ban Chỉ đạo huyện sẽ có thông báo sau theo tình
hình thực tế và diễn biễn dịch bệnh trên địa bàn huyện.
- Địa điểm: Tại các địa phương trên địa bàn huyện, nơi phát hiện ca dương tính
(địa điểm cụ thể theo diễn biến tình hình dịch và đề xuất của Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch Covid-19 các địa phương, các doanh nghiệp và quy định của Ban Chỉ đạo huyện).
(3) Triển khai các đội hình hỗ trợ trực chốt tại các khu cách ly, phong tỏa y
tế và các chốt kiểm soát tại các tuyến đường:
- Nhiệm vụ: Hỗ trợ công tác kiểm soát và tuyên truyền về các phương pháp
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các chốt kiểm soát, khu vực cách ly, phong tỏa y tế
phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.
- Thời gian thực hiện cụ thể: Ban Chỉ đạo huyện sẽ có thông báo sau theo tình
hình thực tế và diễn biễn dịch bệnh trên địa bàn huyện.
- Địa điểm: Tại các địa phương, đơn vị cần lực lượng hỗ trợ theo đề xuất của Ban
Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các địa phương, các doanh nghiệp và quy định của
Ban Chỉ đạo huyện.
(4) Tổ tình nguyện hỗ trợ cán bộ y tế trong công tác điều tra, truy vết giám
sát dịch tễ,... phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.
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- Nhiệm vụ: Hỗ trợ cán bộ y tế, Tổ Covid cộng đồng trong công tác tuyên truyền,
vận động người dân tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19, tham gia hỗ trợ
trong công tác điều tra, truy vết, giám sát dịch tễ,... các trường hợp công dân trở về từ
vùng có dịch và các nguy cơ khác theo quy định để đảm bảo công tác phòng chống dịch
COVID-19.
- Thời gian thực hiện cụ thể: Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ có thông báo sau theo tình hình
thực tế và diễn biễn dịch bệnh trên địa bàn huyện.
- Địa điểm: Tại các địa phương, đơn vị cần lực lượng hỗ trợ theo đề xuất của Ban
Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các địa phương, các doanh nghiệp và quy định của
Ban Chỉ đạo huyện.
(1) Triển khai các đội hình hỗ trợ các hoạt động sinh hoạt thiết yếu để giúp đỡ
người dân do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại các khu vực cách ly, phong tỏa để đảm
bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.
- Nhiệm vụ: Hỗ trợ công tác bảo đảm an ninh trật tự, vận chuyển, tiếp tế các đồ
nhu yếu phẩm để hỗ hỗ trợ người dân trong khu vực cách ly, phong tỏa để đảm bảo
phòng, chống dịch COVID-19 (hỗ trợ tiếp tế vận chuyển lương thực, thực phẩm, sắp xếp
và nhận các vật dụng, lau dọn, hướng dẫn người dân,...) tham gia cùng hỗ trợ vận
chuyển bệnh nhân (nếu có) tại các khu vực cách ly, phong tỏa y tế phòng chống dịch
bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.
- Thời gian: Từ khi được huy động đến khi dịch bệnh được kiểm soát (thời gian
thực hiện cụ thể sẽ có thông báo sau khi có quyết định của Ban chỉ đạo huyện).
- Địa điểm: Tại các địa phương trên địa bàn huyện, nơi thành lập các chốt kiểm
soát trên các tuyến đường của huyện, khu vực cách ly, phòng tỏa để phòng, chống dịch
COVID-19.
5. Công tác bảo đảm hậu cần
Giao Trung tâm Y tế chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính-KH huyện và các cơ
quan có liên quan (Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện) để dự toán kinh phí
thực hiện, tham mưu chế độ chính sách cho tình nguyện viên, cụ thể:
5.1. Phối hợp với Phòng Tài chính-KH huyện để dự toán kinh phí theo Kế hoạch
thực hiện (như tập huấn, truyền thông, di chuyển, trang thiết bị,...), chế độ, chính sách
cho tình nguyện viên (đảm bảo chế độ ăn, uống, nghỉ ngơi, thông tin liên lạc, đồng phục
thanh niên tình nguyện, thẻ đeo, tiền xăng,...), xét nghiệm Covid-19 và tiêm vắc xin từ
nguồn kinh phí đóng góp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
5.2. Tập huấn cho các tình nguyện viên, trang bị đồ bảo hộ, kiểm tra và tiêm Vắc
xin phòng chống Covid-19, công cụ, phương tiện cần thiết để đảm bảo an toàn cho tình
nguyện viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
5.3. Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, để hỗ trợ phương
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tiện di chuyển tập trung cho các tình nguyện viên thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương,
doanh nghiệp.
5.4. Phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19
các xã, thị trấn, trong quá trình triển khai thực hiện để rõ ràng về nội dung, nhiệm vụ,
trách nhiệm của từng địa phương, đơn vị.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Trung tâm Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức được phân công
làm đầu mối huy động tình nguyện viên, thông báo huy động các đối tượng tình nguyện
tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tham mưu thành lập các tổ tình nguyện và
phân công cụ thể nhiệm vụ, quản lý, điều phối hoạt động của các tổ tình nguyện thật sự
hiệu quả, đề xuất hình thức tuyên dương, khen thưởng kịp thời và chấn chỉnh hoạt động
của các tổ tình nguyện đúng theo quy định.
2. Giao Phòng Văn hóa-TT, Trung tâm Văn hóa TTTT huyện tích cực truyền
thông, thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là phát
thanh trong khung giờ vàng, khung giờ có nhiều người dân theo dõi để tuyên truyền, vận
động tinh thần xung kích, tình nguyện của lực lượng đoàn viên thanh niên và các cán bộ
công chức, viên chức, người lao động trẻ tuổi tham gia hỗ trợ đảm bảo công tác phòng,
chống dịch COVID-19 của huyện.
3. Giao Huyện Đoàn Sông Lô tổ chức đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn thể
lực lượng đoàn viên thanh niên trên toàn huyện tình nguyện, xung kích tham gia công
tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thông qua các hình thức tuyên truyền trên các
kênh thông tin Đoàn, Hội, Đội; tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính
sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, Ủy
ban nhân dân huyện và Ban Chỉ đạo các cấp trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trên địa bàn huyện,... bằng các hình thức đa dạng, phong phú.
4. Giao Phòng Tài chính_KH: chủ trì tham mưu thẩm định dự trù kinh phí, đề
xuất các chế độ chính sách hỗ trợ cho các tình nguyện viên bao gồm kinh phí ăn, uống,
đi lại, thông tin liên lạc, đồng phục, đồ bảo hộ, thẻ đeo, tiêm vắc xin và xét nghiệm
Covid-19,... cho các tình nguyện viên khi tham gia hoạt động hỗ trợ tại các địa bàn.
5. Tiến độ thực hiện thông tin báo cáo:
- Xây dựng và ban hành kế hoạch huy động nhân lực tình nguyện tham gia phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Sông Lô hoàn thành ngày 30/7/2021.
- Thời gian lập danh sách huy động tình nguyện viên và thời gian tập huấn cho
các tình nguyện viên: Như mục 2, phần II trên. Danh sách tình nguyện viên gồm các
thông tin: Họ tên, năm sinh, địa chỉ cư trú, nơi công tác, số điện thoại liên lạc.
- Khi đi vào hoạt động, các tổ tình nguyện cập nhật báo cáo nhanh về công tác thực
hiện nhiệm vụ và số lượng người tham gia trước 16h00’ hàng ngày; vào ngày thứ 6 hàng
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tuần, Thường trực Ban chỉ đạo huyện (qua Tổ theo dõi riêng) tổ chức sơ kết hoạt động
tuần, đánh giá các tình nguyện viên tham gia theo bảng điểm danh hàng ngày, các tình
nguyện viên báo cáo lại những khó khăn, vướng mắc khi trực tiếp tham gia hoạt động để
đề ra các giải pháp khắc phục góp phần thực hiện có hiệu quả, chỉnh chu hơn trong tuần
kế tiếp.
- Sau đợt hoạt động, tùy theo tình hình thực tế Thường trực Ban chỉ đạo huyện tổ
chức Hội nghị tổng kết công tác triển khai hoạt động của các tổ tình nguyện trong công
tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.
- Thường trực Ban chỉ đạo huyện tổ chức họp, xét chọn ra các tổ tình nguyện và
các tình nguyện viên có thành tích xuất sắc trong các đợt ra quân, tham gia xuyên suốt
và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao để đề xuất khen thưởng theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch huy động nhân lực tình nguyện tham gia phòng, chống dịch
bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Sông Lô. Ban Chỉ đạo huyện yêu cầu các phòng, ban,
ngành, địa phương, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện nhanh chóng và đạt hiệu quả./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Y tế (để b/c);
- Thường trực: Huyện ủy, HĐND huyện (để b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
- Thành viên BCĐ huyện;
- Các phòng, ban, ngành đoàn thể cấp huyện (t/h);
- UBND xã, thị trấn (t/h);
- Cổng Thông tin ĐT huyện (t/h);
-Lưu: VT, YT.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Lê Quang Nghiệp
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