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KẾ HOẠCH
Phòng, chống dịch Covid – 19 của Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Quảng Ngãi
Với tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp, khó lường
trên thế giới nói chung và tại Việt Nam, trong đó có tỉnh Quảng Ngãi nói riêng;
để đảm bảo hiệu quả phòng, chống dịch và đảm bảo duy trì hoạt động của
Ngành theo đúng quy định, VKSND tỉnh Quảng Ngãi xây dựng Kế hoạch
phòng, chống dịch Covid – 19 như sau:
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (SARS–
CoV–2) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung
Quốc vào tháng 12/2019. Ngày 31/01/2020, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công
bố dịch bệnh Covid – 19 là Sự kiện Y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại toàn
cầu (PHEIC). Ngày 01/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định
số 173/QĐ–TTg về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của
virus Corona gây ra.
Tại tỉnh Quảng Ngãi, đã ghi nhận nhiều ca dương tính với SARS–CoV–2.
Nguy cơ dịch bệnh có thể lan rộng tại cộng đồng nếu không chủ động triển khai
các biện pháp phòng, chống do nhiều nguyên nhân như: Sự đi lại, giao lưu giữa
tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương có dịch trong cả nước và thế giới; tỉnh
Quảng Ngãi có một số lượng lớn người lao động là người Trung Quốc, các
chuyên gia nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Khu Kinh tế Dung Quất
và các khu công nghiệp tỉnh; xuất hiện nhiều biến chủng virus mạnh với tốc độ
lây lan rất nhanh; đồng thời hiện nay các biện pháp phòng, chống dịch chưa đặc
hiệu và bệnh chưa có thuốc phòng, điều trị...
II. MỤC TIÊU
Phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ viêm đường hô hấp cấp do chủng
mới virus Corona (SARS–CoV–2), đề xuất xử lý kịp thời không để dịch lây lan,
hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc trong cơ quan VKSND tỉnh cụ thể theo tình
huống dịch:
1. Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh trong cán bộ, công chức,
người lao động cơ quan VKSND tỉnh.
Phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ viêm đường hô hấp cấp do chủng mới
virus Corona do tiếp xúc với bệnh nhân nghi ngờ nhiễm bệnh Covid – 19.
2. Tình huống 2: Xuất hiện các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh trong cán
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bộ, công chức, người lao động cơ quan VKSND tỉnh.
Thực hiện khẩn cấp việc báo cáo với cơ quan chức năng để có biện pháp
cách ly, xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan ra
cộng đồng, không để xảy ra tình huống xấu nhất.
III. KỊCH BẢN CỤ THỂ
1. Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh trong cán bộ, công
chức, người lao động cơ quan VKSND tỉnh
a) Công tác chỉ đạo, kiểm tra
- Xác định công tác phòng, chống dịch Covid – 19 là nhiệm vụ trọng tâm,
cấp bách nên phải chủ động, quyết liệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện;
trong đó tăng cường chỉ đạo các giải pháp ứng phó kịp thời với mọi tình huống
dịch bệnh xảy ra, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch, vừa đảm bảo hoàn
thành nhiệm vụ công tác chuyên môn của Ngành; đồng thời, thường xuyên kiểm
tra kết quả thực hiện của các đơn vị.
- Thành lập Tổ giám sát phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, do một đồng
chí Phó Viện trưởng là Tổ trưởng.
- Báo cáo kịp thời về tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện theo các chỉ
đạo ngành KSND và cấp ủy, chính quyền địa phương.
b) Các giải pháp
- Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Viện trưởng
VKSND tối cao, các quy định, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền địa phương
và các cơ quan chức năng về phòng, chống dịch Covid – 19.
- Thứ hai, quán triệt, yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động chấp hành
nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế; trung thực, tự giác và kịp thời khai báo y tế
theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và của địa phương. Nếu có
dấu hiệu lâm sàng như: Sốt, ho, viêm họng... thì phải báo cáo lãnh đạo đơn vị và
không đến cơ quan, đơn vị mà chủ động đến cơ sở y tế khám, chẩn đoán kịp
thời.
Bản thân và vận động gia đình nghiêm túc thực hiện các quy định về
phòng, chống dịch bệnh Covid – 19; không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác;
không di chuyển đến vùng phải cách ly y tế; thực hiện ứng xử phù hợp trong
tình huống dịch bệnh. Trường hợp bản thân và gia đình đã di chuyển qua vùng
dịch, tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp với nguồn dịch hoặc được cử đi công tác
ngoài tỉnh... thì phải tự giác, kịp thời khai báo y tế và khi về phải báo cáo cho
lãnh đạo Viện, lãnh đạo Phòng và Văn phòng về lộ trình đi để theo dõi, tổng hợp
báo cáo VKSND tối cao và cơ quan chức năng.
- Thứ ba, triển khai thực hiện việc vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ khuôn viên
cơ quan VKSND tỉnh, trước mắt thực hiện việc trang bị khẩu trang, nước sát
khuẩn tại một số nơi nhiều người ra vào như: Phòng bảo vệ, Phòng tiếp công
dân, Phòng tiếp khách, Phòng họp, Phòng văn thư, thang máy... và yêu cầu cán
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bộ, công chức, người lao động rửa tay, sát khuẩn y tế khi đến và rời cơ quan, sử
dụng khẩu trang trong suốt quá trình làm việc tại cơ quan (kể cả khi hội họp).
Tiến hành đo thân nhiệt mọi trường hợp trước khi vào trụ sở cơ quan VKSND
tỉnh. Khuyến khích 100% cán bộ, công chức, người lao động cài đặt ứng dụng
Bluezone theo khuyến nghị của Bộ Y tế để được cảnh báo nếu đã tiếp xúc gần
với người nhiễm Covid – 19 và sử dụng tổng đài 18001119 để được hỗ trợ
hướng dẫn khai báo y tế cũng như cung cấp thông tin về tình hình sức khỏe hiện
tại, hỗ trợ cơ sở y tế cập nhật thông tin phục vụ công tác phòng chống dịch
Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
- Thứ tư, bố trí Phòng tiếp khách riêng để tiếp khách đến cơ quan liên hệ
công tác, bảo đảm các hoạt động trao đổi, giao nhận hồ sơ, tài liệu... giữa khách
và VKSND tỉnh phải được diễn ra tại Phòng tiếp khách. Trường hợp khách có
nhu cầu cần thiết làm việc ngoài phòng tiếp khách thì phải có sự đồng ý của
Viện trưởng VKSND tỉnh và phải giám sát chặt chẽ việc di chuyển của khách,
bảo đảm chỉ được làm việc tại nơi liên hệ công tác. Hạn chế tối đa và kiểm soát
chặt chẽ khách đến cơ quan liên hệ công tác, yêu cầu thực hiện nghiêm việc áp
dụng các biện pháp phòng dịch như: Đeo khẩu trang, rửa tay, sát khuẩn y tế, đo
thân nhiệt... Giao bộ phận bảo vệ – Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh lập sổ
theo dõi, lấy thông tin cá nhân những trường hợp đến liên hệ công tác với
VKSND tỉnh.
- Thứ năm, tạm thời thay đổi ứng xử trong giao tiếp hàng ngày như: Không
bắt tay; cán bộ, Kiểm sát viên làm việc tại phòng, không đi qua lại các phòng
khác (nếu không có việc cần phối hợp, giải quyết), tuyệt đối không tụ tập đông
người; hạn chế tối đa việc sử dụng thang máy (là nơi tích tụ vi khuẩn, vi rút), chỉ
sử dụng thang máy từ tầng 4 trở lên. Hạn chế tối đa việc đi công tác từ tỉnh
xuống huyện và ngược lại; trường hợp phải đi thì cân nhắc giảm thiểu số người
và thời gian lưu trú; thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch trong mọi
trường hợp. Tạm dừng hoạt động tiếp công dân mà chỉ tiếp nhận đơn thư khiếu
nại, tố cáo qua hộp thư hoặc đường bưu điện. Giảm thiểu tối đa các cuộc họp,
hội nghị tập trung đông người, kể cả lễ trao quyết định bổ nhiệm cán bộ (nếu
có); chỉ tổ chức hội nghị, cuộc họp tập trung khi thực sự cần thiết và phải đảm
bảo quy định về số lượng người tham gia, về quy định giãn cách.
- Thứ sáu, chú trọng công tác tuyên truyền trong cơ quan, đơn vị và quần
chúng Nhân dân về tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng do dịch bệnh
Covid – 19 gây ra; thông tin kịp thời, chính xác để nâng cao nhận thức, ý thức
và trách nhiệm của mọi người trong phòng, chống dịch. Đồng thời, phối hợp với
các cơ quan chức năng xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi có dấu hiệu vi
phạm pháp luật hình sự, các hành vi vi phạm pháp luật nhằm trục lợi, gây hoang
mang, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân liên quan đến công tác phòng, chống
dịch.
2. Tình huống 2: Xuất hiện các trường hợp nghi nhiễm bệnh Covid - 19
a) Công tác chỉ đạo, kiểm tra
- Tổ giám sát theo dõi, đánh giá tình hình, tham mưu kịp thời với lãnh đạo
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VKSND tỉnh để chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch.
- Nhanh chóng, kịp thời báo cáo với cơ quan chức năng, cấp ủy, chính
quyền địa phương và VKSND tối cao diễn biến tình hình dịch bệnh, các biện
pháp triển khai áp dụng.
b) Các giải pháp
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trong tình huống 1, trong
đó khẩn trương, kịp thời áp dụng các biện pháp sau:
- Thứ nhất, phối hợp cùng cơ quan chức năng triển khai các biện pháp
khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch khi xuất hiện trường hợp nghi ngờ nhiễm
bệnh đầu tiên, không để lan rộng.
- Thứ hai, phối hợp, giám sát, theo dõi tình trạng sức khỏe của những người
có tiếp xúc gần với người nghi ngờ nhiễm bệnh (hoặc đã đã có kết quả dương
tính với Covid – 19 theo kết luận của cơ quan chức năng) trong vòng 21 ngày kể
từ khi tiếp xúc lần cuối; cách ly những trường hợp mắc bệnh và nghi ngờ, lấy
mẫu xét nghiệm.
- Thứ ba, chuyển một số công việc và cán bộ, công chức liên quan thực
hiện làm việc tại nhà mà không phải đến cơ quan (trừ trường hợp thực sự cần
thiết) để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm như: Các hoạt động thanh tra, tiếp công
dân; bộ phận kế toán, lái xe; khâu công tác kiểm sát dân sự, hành chính, kinh
doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật;
trực nghiệp vụ không cần đến cơ quan (đối với trực đêm)...; trừ các chức danh,
loại công việc thuộc diện “Mật”, chỉ được thực hiện tại cơ quan (lãnh đạo Viện;
Chánh, Phó chánh Văn phòng; Phòng 15; các phòng thuộc Khối Hình sự; văn
thư, lưu trữ). Đối với lãnh đạo Viện và lãnh đạo Phòng có thể luân phiên thay
nhau đến cơ quan giải quyết công việc; đồng thời rà soát, phân công công việc
phù hợp khi đơn vị có trường hợp phải cách ly tập trung hoặc tự cách ly tại nhà,
đảm bảo công việc đúng thời hạn, tiến độ.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Trưởng các phòng VKSND tỉnh; Viện trưởng VKSND các huyện, thị xã,
thành phố phải quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định, chỉ
đạo của Ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương về phòng, chống dịch Covid –
19, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa cần thiết, đầy đủ để đảm bảo an toàn
và chủ động phòng ngừa dịch bệnh xảy ra; chủ động xây dựng kịch bản tại đơn
vị để dự lường những tình huống có thể xảy ra, chủ động ứng phó trong mọi tình
huống; kịp thời báo cáo các trường hợp phát hiện cán bộ, công chức, người lao
động trong đơn vị có dấu hiệu mắc bệnh cho cơ quan chức năng và VKSND tỉnh
(qua Văn phòng tổng hợp); đồng thời chịu trách nhiệm trước Viện trưởng
VKSND tỉnh nếu cán bộ, công chức, người lao động không thực hiện nghiêm
các quy định dẫn đến hậu quả để lây lan, bùng phát dịch tại đơn vị.
- Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền về
công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên Trang thông tin điện tử của ngành

5

KSND tỉnh, nhất là những văn bản chỉ đạo, các quy định, hướng dẫn của Chính
phủ, cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng về phòng, chống
dịch Covid – 19; những khuyến cáo về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid – 19...
- Giao Thanh tra VKSND tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc
thực hiện của các đơn vị; tham mưu xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân vi
phạm các quy định về phòng, chống dịch (nếu có).
- Giao Văn phòng tổng hợp nắm bắt, cập nhật tình hình chung về công tác
phòng, chống dịch Covid – 19 trong toàn Ngành KSND tỉnh để kịp thời báo cáo
VKSND tối cao, lãnh đạo VKSND tỉnh những tình huống phát sinh và chủ động
tham mưu những giải pháp thực hiện, đảm bảo công tác phòng, chống dịch đạt
hiệu quả. Lập dự trù kinh phí phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 như: Kinh phí
tiêu độc, khử trùng khuôn viên cơ quan VKSND tỉnh; kinh phí mua sắm các
trang thiết bị cần thiết phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid – 19...
Trên đây là Kế hoạch phòng, chống dịch Covid – 19 của VKSND tỉnh
Quảng Ngãi. Tùy theo thực tế diễn biến của tình hình dịch dịch bệnh, Kế hoạch
này sẽ được cập nhật, điều chỉnh cho phù hợp./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Viện KSND tối cao;

VIỆN TRƯỞNG

- Lãnh đạo Viện KSND tỉnh;
- Các phòng Viện KSND tỉnh;
- Viện KSND cấp huyện;
- Lưu: VT, VP.

Phạm Thị Kim Liên
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