
UBND HUYỆN THUẬN NAM 

BAN CHỈ ĐẠO COVID-19 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /KH-BCĐ Thuận Nam, ngày      tháng 9  năm 2021 
 

 

KẾ HOẠCH 
Kiểm tra đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19  

trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 trên địa bàn huyện Thuận Nam  

 

 

Thực hiện Công điện số 4603/CĐ-UBND ngày 01/9/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về tiếp tục thực hiện bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, đặc biệt trong thời gian nghỉ Lễ 02/9 và ý kiến chỉ 

đạo của Thường trực huyện ủy tại Công văn số 560-CV/HU ngày 01/9/2021;  

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện ban hành Kế hoạch kiểm tra 

đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thuận Nam, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, hộ gia đình và cộng đồng, 

nhất là đối với các hộ gia đình có người đang cách ly tại nhà nhằm kiểm soát, ngăn 

chặn triệt để sự xâm nhập, lây lan dịch bệnh trong cộng đồng dân cư. 

- Kịp thời phát hiện tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai công 

tác phòng, chống dịch để chỉ đạo xử lý, khắc phục, đồng thời xử lý nghiêm các hành 

vi vi phạm, góp phần đảm bảo phòng, chống đạt hiệu quả cao nhất. 

2. Yêu cầu 

- Thành viên Ban Chỉ đạo, các Phòng, ban, đơn vị, địa phương, cơ quan, đơn vị 

trong huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương bám sát chỉ đạo của 

Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện và Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch Covid-19 huyện để triển khai thực hiện nhằm phòng, chống hiệu quả 

dịch bệnh đi đôi với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện. 

- Tập trung kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại cơ sở và các lĩnh vực trọng 

điểm. 

- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Thành 

viên Ban Chỉ đạo Covid-19 được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, 

UBND, Chủ tịch UBND huyện trong việc buông lỏng kiểm tra, giám sát để dịch lây 

lan trong cộng đồng, nhất là trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9. 
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II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG KIỂM 

TRA  

1. Đối tượng kiểm tra 

Tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện; các Tổ Giám sát 

cộng đồng; các trường học, bệnh viện, đơn vị doanh nghiệp, cảng cá, cửa hàng kinh 

doanh dịch vụ thương mại, chợ, điểm du lịch, cơ sở lưu trú, đối tượng cách ly, theo 

dõi y tế tại nhà... trên địa bàn huyện. 

2. Hình thức: kiểm tra trực tiếp. 

3. Thời gian kiểm tra 

- Các Đoàn kiểm tra do lãnh đạo UBND huyện sẽ tập trung kiểm tra ngày nghỉ 

Lễ, thứ bảy, chủ nhật hoặc kiểm tra đột xuất.  

- Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các Đoàn kiểm tra hàng ngày theo 

ngành, lĩnh vực phụ trách. 

- Thời gian thực hiện: bắt đầu từ ngày 02/9/2021 đến ngày 05/9/2021. 

4. Nội dung kiểm tra 

- Kiểm tra việc ban hành kế hoạch, các phương án phòng, chống Covid-19 tại 

cơ quan, đơn vị được kiểm tra;  

- Kiểm tra công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh; 

- Kiểm tra việc tuân thủ quy định về phòng, chống dịch đối với các trường hợp 

đang thực hiện cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe tại nhà, hoạt động của các Tổ giám 

sát cộng đồng, Chốt kiểm soát vùng xanh. 

- Kiểm tra, giám sát thực tế việc tuân thủ nội dung chỉ đạo phòng, chống của 

Trung ương, của tỉnh, huyện đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ thiết 

yếu, lưu trú, công trình xây dựng, doanh nghiệp, dự án... Qua kiểm tra kịp thời phát 

hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các đơn vị, tổ chức và cá nhân vi phạm công tác 

phòng, chống dịch theo quy định. 

III. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC CÁC ĐOÀN KIỂM TRA 

1. Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND huyện 

Chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành chung, tổ chức kiểm tra đột xuất công tác 

phòng, chống dịch trên địa bàn toàn huyện; theo dõi kết quả kiểm tra trong đợt cao 

điểm phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Giao các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 

- Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Xuân Cường: chịu trách nhiệm tổ 

chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch tại bệnh viện, các phòng 

khám tư nhân, các điểm tham quan du lịch, các nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú, 
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trường học, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện, các Tổ Giám sát cộng đồng ... và 

các nội dung khác thuộc lĩnh vực phụ trách. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác 

phòng, chống dịch bệnh các xã Phước Dinh, Phước Nam, Phước Hà, Nhị Hà.   

- Phó Chủ tịch UBND huyện Diệp Minh Xuân: chịu trách nhiệm tổ chức 

kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch tại các chợ, các điểm kinh 

doanh dịch vụ, các doanh nghiệp, cảng cá, các Trạm dừng chân phục vụ xe dọc 

tuyến Quốc lộ 1A, các cụm công nghiệp... và các nội dung khác thuộc lĩnh vực phụ 

trách. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh các xã Phước 

Minh, Phước Ninh, Phước Diêm, Cà Ná, 

- Chịu trách nhiệm trước Thường trực huyện ủy, UBND huyện về kết quả thực 

hiện các nhiệm vụ được giao; báo cáo hàng ngày cho Chủ tịch UBND huyện để 

xem xét, cho ý kiến chỉ đạo. 

4. Giao Thành viên Ban Chỉ đạo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sau căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước Thường trực huyện ủy, 

UBND, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Covid-19 huyện về nhiệm vụ 

được giao; tổ chức kiểm tra thường xuyên và báo cáo kết quả thực hiện trước 15 

giờ hàng ngày; báo cáo tổng hợp thời gian nghỉ Lễ 02/9 (mốc thời gian từ 02/9 đến 

05/9) cho UBND huyện (qua Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện) trước 10 

giờ ngày 05/9/2021 để theo dõi, chỉ đạo, cụ thể: 

- Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin: tổ chức kiểm tra công tác phòng, 

chống dịch tại các điểm tham quan, khu du lịch, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, các cơ 

sở kinh doanh dịch vụ giải trí trên địa bàn toàn huyện. Tổ chức kiểm tra việc đăng 

tải các thông tin về tình hình dịch sai sự thật trên các trang mạng xã hội nhằm đảm 

bảo thông tin chính xác, kịp thời; phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

theo quy định. 

- Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng: kiểm tra việc chấp hành quy định phòng, 

chống dịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, khu vực chợ, các cửa hàng 

tạp hóa, bách hóa, công trình xây dựng, dự án, dịch vụ vận tải. 

- Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: kiểm tra việc chấp 

hành quy định phòng, chống dịch đối với khu vực cảng cá, bên cá, hoạt động 

phương tiện tàu thuyền, hoạt động sản xuất của Nhân dân trong dịp nghỉ Lễ Quốc 

khánh 2/9.  

- Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: kiểm tra tình hình sử 

dụng lao động, việc chấp hành quy định phòng, chống dịch Covid-19 tại các đơn vị 

doanh nghiệp, nhất là đối với doanh nghiệp có sự dụng lao động yếu tố nước ngoài; 

- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo: Kiểm tra vệ sinh, khử khuẩn tại các 

trường học để chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ năm học sắp đến. 

- Trưởng Công an huyện: tổ chức kiểm tra các trường hợp nhập cảnh trái 

phép cư trú trong cộng đồng, các trang mạng cung cấp thông tin dịch bệnh sai sự 
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thật thuộc thẩm quyền quản lý và các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền quản lý; chủ 

động hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm tra cách ly tại nhà trong đợt cao 

điểm phòng, chống dịch bệnh. Phối hợp củng cố hồ sơ xử lý nghiêm đối với các 

trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch. 

- Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện, Giám đốc Trung tâm Y 

tế huyện: tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định về phòng, chống dịch đối với 

các trường hợp cách ly tại nhà; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các phòng 

khám tư nhân, cơ sở y tế công lập. 

- Trưởng Phòng Nội vụ: tổ chức kiểm công tác phòng, chống dịch Covid-19 

tại các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng tôn giáo tập trung trên địa bàn huyện. 

- Các Đồn Biên phòng Phước Dinh, Phước Diêm: tổ chức kiểm tra công tác 

phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiện tàu, thuyền, ô tô vận chuyển hàng hóa, 

người lao động trên biển, người đến/về kinh doanh thủy sản tại khu vực cảng cá.  

- Thành viên Ban Chỉ đạo Covid-19 huyện (là các cơ quan: Mặt trận TQVN 

huyện, Ban Tuyên giáo huyện ủy và các hội, đoàn thể huyện) theo nhiệm vụ, địa bàn 

phụ trách tổ chức kiểm tra, phối hợp giám sát các cách ly tại nhà, tình hình tư tưởng 

Nhân dân, công tác tuyên truyền, đảm bảo an sinh xã, nhất là đối với các khu vực tại 

thời phong tỏa phòng, chống dịch tại xã Phước Nam... 

5. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong huyện chịu trách nhiệm xây dựng kế 

hoạch triển khai công tác phòng, chống dịch dịch bệnh tại cơ quan đơn vị; tự kiểm 

tra, đánh giá tiêu chí an toàn phòng, chống Covid-19 tại cơ quan, đơn vị; người 

đứng đầu chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị; 

báo cáo kết quả thực hiện cho UBND huyện theo quy định. 

6. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã 

- Tổ chức kiểm tra công tác triển khai ứng phó phòng, chống dịch bệnh tại địa 

bàn phụ trách; kiểm tra, chỉ đạo các Tổ Giám sát cộng đồng tăng cường trách nhiệm 

giám sát người đến/ về địa phương từ các vùng dịch, các trường hợp cách ly, theo 

dõi y tế tại nhà, các trường hợp nhập cảnh trái phép, khai báo y tế không trung thực. 

- Tổ chức kiểm tra việc chấp hành phòng, chống dịch của người dân tại nơi tập 

trung đông người, chỉ đạo dừng ngày các trường hợp không đảm bảo phòng, chống 

dịch và xử lý nghiêm theo quy định, nhất là việc không đeo khẩu trang nơi công 

cộng, không thực hiện đúng quy định khi cách ly tại nhà, chống đối cơ quan chức 

năng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch; việc xử phạt phải nghiêm túc, quyết liệt, 

triệt để. 

- Nghiêm túc thực hiện việc báo cáo kịp thời kết quả kiểm tra hàng ngày trước 

15 giờ 00 phút và báo cáo tổng hợp trong các ngày nghỉ Lễ theo chỉ đạo tại kế 

hoạch này cho UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện (qua 

Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện). Đồng thời chịu trách nhiệm trước Huyện 
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ủy, UBND, Chủ tịch UBND huyện nếu buông lỏng kiểm tra, giám sát để phát sinh 

dịch bệnh trong cộng đồng. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan, đơn vị, 

địa phương liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể góp phần thực hiện hiệu 

quả công tác phòng, chống dịch.  

2. Giao Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện (cơ quan Thường trực Ban 

Chỉ đạo) theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở; tổng hợp báo cáo kết quả hàng ngày của các 

thành viên Ban Chỉ đạo; phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tham mưu UBND 

huyện, Ban Chỉ đạo huyện báo cáo UBND tỉnh, Sở Y tế, Ban Chỉ đạo tỉnh, Huyện 

ủy theo quy định./. 

 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- BCĐ Covid-19 tỉnh (b/c); 
- TT: HU, HĐND huyện (b/c); 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Như mục III; 
- Lưu: VT. 
TL 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 
 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trương Xuân Vỹ 
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