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KẾ HOẠCH 

Phòng, chống dịch COVID - 19 trong thời gian tổ chức Đại hội Thể 

dục thể thao huyện Nghĩa Đàn lần thứ IX - năm 2021 

 

Căn cứ Thông báo số 5166/QĐ-UBND ngày 23/10/2021 của UBND tỉnh 
Nghệ An về cập nhật cấp độ dịch COVID-19 theo Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 

11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 
của Bộ Y tế; Hướng  dẫn  số 3862/HD-BVHTTDL  ngày 18/10/2021 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Căn cứ Quyết định số 3896/QĐ-UBND ngày 
22/10/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành qui định tạm thời một số 
biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 

21/10/2020 về việc tổ chức Đại hội TDTT huyện Nghĩa Đàn lần thứ IX - năm 
2021; Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 16/12/2021 của UBND huyện Nghĩa 

Đàn về việc tổ chức Đại hội TDTT huyện Nghĩa Đàn lần thứ IX - năm 2021 
trong tình hình phòng chống dịch Covid-19. UBND huyện Nghĩa Đàn ban hành 

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức Đại hội 
Thể dục Thể thao huyện Nghĩa Đàn lần thứ IX năm 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích 

Chủ động thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch 
COVID-19 trong thời gian tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện Nghĩa Đàn 

lần thứ IX năm 2021, đảm bảo công tác tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ 
Đại hội Thể dục thể thao vừa đảm bảo chất lượng chuyên môn cũng như đảm 
bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. 

2. Yêu cầu 
- Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19, thực hiện có hiệu 

quả các phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo đúng pháp luật, 
an toàn và hiệu quả. 

- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, cơ số thuốc sẵn 
sàng đáp ứng công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tổ chức Đại hội 

Thể dục Thể thao huyện Nghĩa Đàn lần thứ IX năm 2021. 
- Các thành viên Ban tổ chức và các thành phần đại biểu tham dự Đại hội 

phải đảm bảo có giấy chứng nhận tiêm đủ mũi vắc xin phòng Covid-19 và có 
giấy xét nghiệm kết quả âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh 

đang còn hiệu lực trước khi đến địa điểm tổ chức giải và Lễ Khai mạc Đại hội. 
 - Đối với các đơn vị tham dự đến từ khu vực nguy cao, phải đảm bảo có 

giấy chứng nhận tiêm đủ mũi vắc-xin phòng Covid-19 và có giấy xét nghiệm kết 

quả âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trong thời hạn 72 giờ 
trước khi đến địa điểm tổ chức giải và Lễ Khai mạc Đại hội. 



2  

- Đối với các đơn vị tham dự, đến từ khu vực nguy cơ thấp phải đảm bảo 

có giấy chứng nhận tiêm đủ mũi vắc-xin phòng Covid-19 và có giấy xét nghiệm 
kết quả âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh trong thời hạn 

72 giờ trước khi đến địa điểm tổ chức giải và Lễ Khai mạc Đại hội. 
- Thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K và khai báo y tế đầy đủ. 

II. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH 
1. Công tác thông tin, tuyên truyền 

Tập trung cao về các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-
19 để tổ chức tốt các hoạt động trong Lễ Khai mạc, Bế mạc và khuôn khổ Đại 
hội Thể dục thể thao huyện Nghĩa Đàn lần thứ IX năm 2021. 

2. Công tác chuẩn bị 
- Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện phòng chống dịch COVID-19 tại địa 

điểm diễn ra các hoạt động, giải đấu của Đại hội và Lễ Khai mạc Đại hội theo 
quy định: 

- Phối hợp các cơ sở y tế: Trung tâm y tế, trạm y tế xã, thị trấn: nơi diễn ra 
các giải đấu để thành lập các tổ y tế xử lý nhanh các vấn đề phát sinh về sức 

khỏe vận động viên cũng như các tình huống liên quan đến dịch bệnh trong thời 
gian diễn ra Đại hội. 

- Chuẩn bị trang phục bảo hộ, vật tư, hóa chất, kinh phí đảm bảo phục vụ 
công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong quá trình tổ chức các giải đấu 

và Lễ Khai mạc Đại hội. 
-  Phun khử khuẩn tất cả các địa điểm thi đấu, sân vận động thị trấn trước 

1 đến 2 ngày diễn ra các hoạt động của Đại hội. 
- Bố trí nhân lực thực hiện ghi chép, đo thân nhiệt, cấp phát khẩu trang, 

hướng dẫn khai báo y tế …  

- Bố trí bàn khai báo y tế, máy đo thân nhiệt, khẩu trang, dung dịch sát 
khuẩn tay, sổ sách ghi chép khai báo y tế tại địa điểm diễn ra các hoạt động Đại hội. 

3. Công tác thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 
trong thời gian tổ chức Đại hội TDTT huyện Nghĩa Đàn lần thứ IX năm 

2021. 
- Bố trí các giải thi đấu theo hình thức cuốn chiếu để hạn chế việc tập 

trung đông người song vẫn đảm bảo được chất lượng chuyên môn và hiệu quả 
trong công tác tổ chức. 

- Hạn chế tối đa các thành phần tham dự theo quy mô của từng giải đấu và 
giảm số lượng các khối, số lượng người tham gia Lễ Khai mạc Đại hội. 

- Đảm bảo cơ sở, vật chất, các vật dụng y tế liên quan đến công tác phòng, 
chống dịch Covid-19. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và thông tin 
- Tham mưu cho UBND huyện xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch 

COVID -19 trong thời gian tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện Nghĩa Đàn 
lần thứ IX năm 2021. 

- Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn kiểm 
tra, đôn đốc, giám sát công tác tuyên tryền và các hoạt động phòng, chống dịch 

COVID -19 trong thời gian tổ chức trước, trong và sau Đại hội Thể dục thể thao 
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huyện Nghĩa Đàn lần thứ IX năm 2021. 

- Phối hợp với Công an huyện, Phòng và Trung tâm Y tế kiểm soát, giám 
sát chặt chẽ về y tế đối với các đối tượng tham dự và các địa điểm liên quan đến 

công tác tổ chức giải như: sân vận động thị trấn, sân trường Mần non Hoa sen, 
địa điểm tập luyện, thi đấu và các khu vực liên quan. 

- Tổng hợp danh sách sác thành phần đăng ký tham gia của từng giải đấu 
bao gồm: danh sách đăng ký các thành phần tham gia, các thủ tục phòng chống 

dịch Covid-19  theo quy định. 
2. Phòng Y tế 
- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế và các đơn vị liên quan kiểm tra 

giám sát công tác phòng chống dịch COVID-19. Tham mưu xử lý kịp thời các 
trường hợp phát sinh có liên quan đến dịch bệnh trong thời gian trước, trong và 

sau thời gian tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện Nghĩa Đàn lần thứ IX năm 
2021.   

- Phối hợp Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, UBND các xã, 
thị trấn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời 

gian tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện Nghĩa Đàn lần thứ IX. 
- Theo dõi sát tình hình diễn biến dịch COVID-19 tham mưu kịp thời công 

tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức 
tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện Nghĩa Đàn lần thứ IX năm 2021. Báo 

báo về Sở Y tế, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch huyện khi phát hiện các trường 
hợp có liên quan, các trường hợp là F1, F2… là vận động viên đang tham gia thi 

đấu tại Đại hội. 
3. Trung tâm Y tế huyện 
- Chỉ đạo trạm y tế các xã, thị trấn có điểm thi đấu trong khuôn khổ Đại 

hội tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống Covid xã, thị trấn thực hiện phun hóa 
chất khử khuẩn môi trường tại các điểm thi đấu đảm bảo phòng chống dịch theo 

quy định. 
 - Phối hợp với Trung tâm văn hóa, Thể thao và Truyền thông chuẩn bị các 

dụng cụ phòng chống dịch cho Ban tổ chức Đại hội: khẩu trang, nước sát khuẩn 
tay. Lập bàn khai báo y tế đối với tất cả các lực lượng tham gia tại các giải đấu 

và Lễ khai mạc Đại hội. 
- Xây dựng các phương án, kịch bản về phòng chống dịch như: dự báo, 

phát hiện, khử khuẩn, xét nghiệm, truy vết và xử lý tình huống khi có ca dương 
tính xuất hiện theo đúng quy định. Phương án phòng chống dịch được thông báo 

cho các đơn vị phối hợp để tổ chức thực hiện. 
- Cử cán bộ tham gia phục vụ công tác y tế đảm bảo sức khỏe và công tác 

phòng chống dịch covid-19 cho các vận động viên, BTC, tổ trọng tài và bộ phận 

phục vụ các giải đấu trong khuôn khổ Đại hội diễn ra trước ngày Khai mạc Đại 
hội và tại Lễ Khai mạc Đại hội… 

- Phối hợp với Trung tâm VH,TT&TT dự trù kinh phí chi cho công tác y 
tế, phòng chống dịch trong quá trình diễn ra các hoạt động trước, trong và sau 

Đại hội theo quy định để Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông tổng 
hợp trình UBND huyện phê duyệt. 

(BTC Đại hội sẽ gửi lịch thi đấu, địa điểm thi đấu các môn trong khuôn 
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khổ Đại hội và Lễ Khai mạc Đại hội TDTT huyện Nghĩa Đàn lần thứ IX năm 

2021). 
4. Công an huyện 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin kiểm soát, giám sát chặt chẽ 
về y tế đối với các đối tượng tham dự và các địa điểm liên quan đến công tác tổ 

chức giải như: sân vận động thị trấn, sân trường Mầm non Hoa Sen, địa điểm tập 
luyện, thi đấu và các khu vực liên quan. 

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện đảm bảo công tác an ninh trật tự 
trong quá trình diễn ra các giải đấu và lễ Khai mạc Đại hội TDTT cấp huyện. 

- Phối hợp Trung tâm y tế, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông 

thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch trong quá trình diễn ra các giải đấu 
và lễ Khai mạc Đại hội TDTT cấp huyện. 

- Phối hợp với Trung tâm VH,TT&TT dự trù kinh phí chi cho công tác an 
ninh trong phòng chống dịch trong quá trình diễn ra các hoạt động trước, trong 

và sau Đại hội theo quy định để Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 
tổng hợp trình UBND huyện phê duyệt. 

 ( BTC Đại hội sẽ gửi lịch thi đấu, địa điểm thi đấu các môn trong khuôn 
khổ Đại hội và Lễ Khai mạc Đại hội TDTT huyện Nghĩa Đàn lần thứ IX năm 

2021) 
4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông   

- Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau Đại hội Thể dục Thể thao 
huyện Nghĩa Đàn lần thứ IX - năm 2021. 

- Phối hợp Trung tâm y tế, trạm y tế các xã, thị trấn nơi có điểm thi đấu 

các bộ môn trong khuôn khổ Đại hội tiến hành phun khử khuẩn tại các điển thi 
đấu trước 1 đến 2 ngày diễn ra và cử cán bộ đo thân nhiệt cho các cán bộ, trọng 

tài, vận động viên tham gia. 
- Bố trí thùng bỏ khẩu trang đã dùng và thu gom, xử lý sau khi các hoạt 

động kết thúc. 
- Gửi lịch thi đấu, địa điểm thi đấu các môn trong khuôn khổ Đại hội và 

Lễ Khai mạc Đại hội TDTT huyện Nghĩa Đàn lần thứ IX năm 2021 cho các cơ 
quan: Công an huyện, Trung tâm y tế huyện, Phòng Y tế. 

- Chủ trì phối hợp với các ngành: Y tế, Công an lập dự trù kình phí chi cho 
các hoạt động an ninh, phòng chống dịch theo quy định. 

5. Các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể tham gia Đại hội: 
Quán triệt lãnh đạo, vận động viên, cổ động viên tại cơ quan, đơn vị mình 

gương mẫu chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covic-19 trong thời gian 

tham gia Đại hội. 
5. UBND các xã, thị trấn  

- Lập danh kết quả test nhanh trong thời hạn 72 giờ các thành viên, vận 
động viên của đội tham gia các giải đấu trong khuôn khổ Đại hội và tham gia Lễ 

khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao huyện Nghĩa Đàn lần thứ IX năm 2021 trước 
ngày diễn ra các hoạt động thời gian là 01 ngày. (Trực tiếp qua đồng chí: Lê 

Ngọc Linh - Phó Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin huyện). 
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- Bố trí đầy đủ trang phục phòng chống dịch theo quy định: khẩu trang, 

dung dịch sát khuẩn tay và tiến hành đo thân nhiệt cho các vận động viên trước 
khi tham gia Lễ khai mạc và các giải đấu (Có ghi chép kết quả đo than nhiệt của 

thành viên tham gia đầy đủ. Trong trường hợp có dấu hiệu sốt, ho, cảm thì 
không tham gia Khai mạc và thi đấu). 

- Nắm bắt thông tin và báo báo ngay về Ban tổ chức Đại hội, Ban chỉ đạo 
Phòng chống dịch covid-19 cấp huyện khi phát hiện có vận động viên thuộc diện 

F1, F2, đối tượng có dấu hiệu nguy cơ tại các điểm thi đấu trên địa bàn;  
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng 

chống dịch COVID-19 khi tham gia các hoạt động của  Đại hội. 

Trên đây là Kế hoạch Phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ 
chức các giải đấu trong khuôn khổ Đại hội và Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể 

thao huyện Nghĩa Đàn lần thứ IX năm 2021. UBND huyện Nghĩa Đàn đề nghị 
các phòng, ngành cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực 

hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy định./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Sở VH&TT;  

- Phòng QLTDTT - Sở VHTT;  
- TT Huyện uỷ, HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;       B/c 
- Ban chỉ đạo PC Covid-19 huyện;  
- TT Chỉ huy PC Covid-19 huyện;  
- Các TV BTC Đại hội huyện; P/h 
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;P/h 
- UBND các xã, thị trấn; T/h 

- Luu VT, L (06b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 
 

Lê Thái Hùng 
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