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KẾ HOẠCH 

Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn mới 

trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn 

 
Thực hiện Công điện số 1409/CĐ-BYT ngày 15/9/2021 của Bộ Y tế về 

việc xét nghiệm và một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi thực  

hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội; Kế hoạch số 94/KH- 

UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

tỉnh Bình Định trong giai đoạn mới. Trên cơ sở diễn biến tình hình dịch bệnh và 

kết quả thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của thị xã trong 

thời gian qua, UBND thị xã Hoài Nhơn ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã trong giai đoạn mới. Cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Chủ động phát hiện sớm ca bệnh, kịp thời bao vây, khoanh vùng, xử lý  

ổ dịch triệt để,dập dịch không để lây lan trên diện rộng và bùng phát thành ổ   

dịch lớn trên địa bàn thị xã. Tổ chức cách ly y tế kịp thời và điều trị hiệu quả, 

giảm thiểu tối đa biến chứng nặng và tử vong. 

2. Đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình dịch bệnh tiếp tục  

kéo dài. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng của 

dịch bệnh. Đồng thời, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn toàn thị xã. 

3. Từng bước nới lỏng giãn cách xã hội tại các vùng/khu vực an toàn với 

COVID-19 phù hợp với tình hình và diễn biến thực tế của dịch bệnh để phát  

triển kinh tế,tạo điều kiện cho người dân ổn địnhcuộc sống. 

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

- Từ ngày ban hành Kế hoạch này đến khi thị xã đạt ít nhất 70% tỷ lệ tiêm 

chủng vaccine phòng COVID-19 (đủ 02 liều/người), đạt được miễn dịch cộng 

đồng. 

- Trong thời gian thực hiện, tùy vào diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa 

bàn thị xãvà địa phương lân cận sẽ điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp. 

III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤTRỌNG TÂM 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 
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- Phổ biến, quán triệt và thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ 

đạo Quốc gia về phòng chống dịch, bệnh COVID-19. 

- Thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID- 

19 của thị xã, các xã, phường, các cơ quan, đơn vịtrường học, doanh nghiệp theo 

chủ trương của Bộ Chính trị, Chính phủ; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng để 

làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện.Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch 

COVID-19 từ thị xã đến xã, phường chỉ đạo điều hành, kiểm tra giám sát công 

tác phòng chống dịch theo phân cấp quản lý. Trong quá trình thực hiện cần đúc 

kết kinh nghiệm để hoàn thiện giải pháp, phương án chống dịch trong tình hình 

mới. 

- Huy động toàn bộ hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở tham gia công  

tác chống dịch. Xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống dịch được Thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị phê duyệt theo phương châm “Bốn tại chỗ”,đặc biệt là 

phương án xử lý khi có tình huống dịch xảy ra. Lấy xã, phường, cơ quan, đơn vị 

trường học, doanh nghiệp là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ”, là trung tâm 

được phục vụ, là chủ thể phòng chống dịch, chiến thắng dịch bệnh là chiến   

thắng của Nhân dân. 

2. Công táctuyên truyền, vận động 

- Tổ Tuyên truyền phối hợp UBMTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, 

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao, UBND 

các xã, phường thường xuyên, liên tục thông tin kịp thời, chính xácvề tình hình, 

diễn biến, các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, lợi ích của tiêm vaccine, 

xét nghiệm tầm soát để người dân biết và ủng hộ thực hiện.Kêu gọi người dân   

đề cao cảnh giác, không hoang mang trước dịch bệnh. 

- Tổ chức các chiến dịch truyền thông bằng nhiều hình thức như: Phát 

thanh, tuyên truyền lưu động, trực quan, trên các nền tảng mạng xã hội,… nhằm 

nâng cao kiến thức, thực hành về phòng chống dịch của người dân; phát động 

phong trào thực hiện vệ sinh nhà cửa, các điểm công cộng “Bảo vệ vùng xanh, 

thắng nhanh Covid”, đặc biệt quan tâmhộ gia đình, nơi làm việc, khu vựccó F0, 

khu dân cư dông đúc,... trên địa bàn toàn thị xã. 

- Ngăn chặn các thông tin không đúng sự thật về tình hình dịch bệnh, kích 

động, lôi kéo người dân vào các hoạt động chống phá công tác phòng  chống 

dịch. Xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

3. Các biện pháp ngăn chặn, phát hiện sớm dịch bệnh 

 Ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập 

- Duy trì các chốt kiểm tra y tế tại các cửa ngõ vào thị xã bao gồm Chốt 

Gia An Đông, đèo Vĩnh Tuy, Cảng cá Tam Quan và ga Bồng Sơnđể kiểm tra, đo 

thân nhiệt, khai báo y tế, xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và 

tổ chức cách ly y tế phù hợp đối với người dân đến/về thị xã từ các vùng, địa 

phương có dịch. 
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- Quản lý chặt chẽ hoạt động đăng ký tạm trú đối với người nước ngoài 

vào cư trú trên địa bàn thị xã; thực hiện có hiệu quả thực chất phong trào "Toàn 

dân tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19", “Bảo vệ vùng xanh, thắng 

nhanh Covid”, mở rộng thêm các “vùng xanh” tại các thôn/khu phố. 

- Kiểm tra, rà soát người đến/về từ các tỉnh, thành phố đang có dịch để 

thực hiện việc giám sát, cách ly y tế, xét nghiệm và theo dõi sức khỏe phù hợp; 

quản lý chặt chẽ người cách ly tại nhà/nơi lưu trú; theo dõi sức khỏe đối với 

người hoàn thành cách ly tập trung về làm việc, lưu trú trên địa bàn. Các tổ 

COVID cộng đồng hoạt động hiệu quả thực chất với phương châm "đi từng ngõ, 

gõ từng nhà, rà từng đối tượng". 

- UBND các xã, phường, các cơ quan, đơn vị trường học, doanh nghiệp, 

kêu gọi, vận động người dân hạn chế di chuyển đến các địa phương đang có  

dịch. Người dân khi đến/về từ các tỉnh, thành phố có dịch cần thực hiện ngay  

việc khai báo y tế và tuân thủ các biện pháp cách ly theo quy định. Khi có dấu 

hiệu bất thường về sức khỏe như: sốt, ho, khó thở… thì phải thông báo ngay cho 

Trạm ytế để được hướng dẫn chăm sóc sức khỏe phù hợp.Tăng cường sử dụng 

công nghệ thông tin, phần mềm khai báo y tế điện tử để rà soát, phát hiện sớm 

người tiếp xúc với người mắc bệnh, người nghi nhiễm. 

 Thực hiện xét nghiệm tầm soát phát hiện ca bệnh (phụ lục kèm theo) 

Việc xét nghiệm tầm soát phát hiện ca bệnhtại cộng đồng được thực hiện 

sát với tình hình dịch bệnh tại từng thôn/khu phố, đơn  vị doanh nghiệp,trên  cơ 

sở tính toán một cách khoa học, tiết kiệm, mang lại hiệu quả cao. Cụ thể: 

Đối với các vùng/khu vực không có ổ dịch cộng đồng hoặc có ổ  dịch 

nhưng đã qua 28 ngày không phát hiện ca bệnh mới thì tổ chức xét nghiệm sàng 

lọc định kỳ tối thiểu 02 lần/tháng. Việc xét nghiệm có thể lựa chọn một trong các 

hình thức sau: 

- Xét nghiệm 20-30% dân số theo cách chọn ngẫu nhiên theo hộ gia đình 

(tất cả các thành viênhoặc đại diện hộ gia đình, người có mối quan hệ, giao tiếp 

rộng với bên ngoài). 

- Trường hợp có các ổ dịch phát sinh thuộc vùng giáp ranh thì có thể thực 

hiện xét nghiệm với tỷ lệ cao hơn, thậm chícó thể thực hiện 100% dân số có mặt. 

 Đối với các vùng/khu vực có ổ dịch cộng đồng mới phát sinh ca 

bệnh: 

-Căn cứ vào số lượng ca bệnh xuất hiện, kết quả điều tratruy vết và theo 

đề xuất của ngành y tế để kịp thời xác định vùng/khu vực cần phong tỏa, giãn 

cách từ đó xác định phạm vi, số lượng cần phải xét nghiệm sàng lọc. Thực hiện 

xét nghiệm tầm soát 100% dân số trong khu vực phong tỏa với tần suất 3 lần 

trong 7 ngày (2-3 ngày/lần) ưu tiên sử dụng xét nghiệm kháng nguyên nhanh  

(test nhanh) để bóc tách ngay các trường hợp F0 nhằm cách ly nguồn lây nhiễm 

và điều trị kịp thời. Có thể kết hợp xét nghiệm kháng nguyên nhanh (test nhanh) 

và xét nghiệm RT-PCR với nhóm đối tượng phù hợp. 
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- Căn cứ vào kết quả phát hiện F0 khi thực hiện tầm soát và kết quả truy 

vết F0 để có thể mở rộng hoặc thu hẹp vùng cần phải xét nghiệm. 

Đối với các vùng/khu vực có ổ dịch cộng đồng và đã qua 3 lần xét nghiệm với 

quy mô 100% dân số nhưng chưa đủ 21 ngày kể từ khi phát hiện ca F0 cộng đồng vào 

thời điểm gần nhất: 

- Thực hiện xét nghiệm tầm soát với quy mô 100% hộ gia đình và xét 

nghiệm cho đại diện hộ gia đình với tần suất 5-7 ngày/lần. Thực hiện dứt điểm 

theo từng địa bàn và đảm bảo không để lây nhiễm chéo khi thực hiện lấy mẫu. 

- Căn cứ vào kết quả phát hiện F0 khi thực hiện tầm soát và kết quả truy 

vết F0 để có thể mở rộng hoặc thu hẹp vùng cần phải xét nghiệm cho phù hợp. 

* Lưu ý: Xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 hoặc 

RT-PCR trên cơ sở đề xuất của ngành Y tế. Việc thực hiện tầm soát cộng đồng ở 

vùng có nguy cơ rất cao và nguy cơ cao chủ yếu thực hiện bằng test  nhanh  

kháng nguyên (mẫu đơn), đối với các vùng an toàn thì có thể lựa chọn mẫu gộp   

2 khi xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. 

- Xét nghiệm tầm soát cộng đồng phải do Ban Chỉ đạo, UBND xã,  

phường trực tiếp chỉ đạo, tổ chức trên cơ sở tham mưu của ngành Y tế; bố trí đủ 

nhân lực (lực lượng y tế tại chỗ là chủ yếu và các lực lượng tình nguyện viên,…) 

để thực hiện các nhiệm vụ; đảm bảo huy động người dân đi làm xét nghiệm đầy 

đủ theo từng khung giờ, không tập trung đông người trong cùng một thời điểm, 

giãn cách tại điểm làm xét nghiệm; xử lý rác thải y tế và môi trường theo đúng 

quy định của Bộ Y tế. 

 Thực hiện tầm soát thƣờng xuyên 

-Duy trì các điểm xét nghiệm bằng test nhanh tự nguyện có trả phí tại các 

cụm xã, phường. Tổ chức thí điểm mô hình người dân tự xét nghiệm bằng test 

nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại một số địa bàn để triển khai nhân rộng  

trên toàn thị xã. 

- Đối với các đối tượng có nguy cơ cao như: Tiểu thương, Shipper, lái xe, 

phụ xe, thợ hồ, ngư dân khi tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, người từ 

nơi khác đến/về địa phương cư trú bắt buộc phải có xét nghiệm test nhanh tự 

nguyện có trả phí (nếu không có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 

trong vòng 72 giờ). 

- Đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập bắt buộc phải 

triển khai xét nghiệm sàng lọc ít nhất 2 tuần/lần cho cán bộ, công chức, viên  

chức và người lao động; khuyến khích việc triển khai tự thực hiện test nhanh. 

- Tại các doanh nghiệp,nhà máy, xí nghiệp: bắt buộc thực hiện xét nghiệm 

30% hàng tuần cho công nhân và người lao động theo quy định. 

- Tại các cơ sở y tế: thực hiện xét nghiệm tầm soát cho nhân viên y tế và 

người bệnh/người nhà điều trị nội trú theo quy định của Bộ Y tế. Đối với bệnh 

nhân ngoại trú thực hiện việc xét nghiệm đối với các trường hợp đi/đến từ vùng 
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dịch, các trường hợp có các yếu tố nguy cơ như: nhức mỏi, ho, sốt, mất vị giác, 

khứu giác, có yếu tố dịch tễ liên quan đến F0. 

4. Thực hiện giãn cách xã hội 

Việc thực hiện giãn cách xã hội trong tình hình mới theo đề xuất của  

ngành y tế với phương châm giãn cách rộng, phong tỏa hẹp, đúng quy định tại 

điểm 4, mục IV, phần II Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 16/9/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định. 

5. Giám sát dịch bệnh tại cộng đồng 

- Khi có F0 xuất hiện lực lượng y tế phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng 

công an và chính quyền địa phương để khẩn trương thực hiện các biện pháp truy 

vết để nhanh chóng xác định được nguồn lây, xác định F1, F2; tiến hành xét 

nghiệm ngay và cách ly y tế phù hợp với từng đối tượng theo quy định. 

- Thường xuyên thực hiện giám sát dịch tễ tại các vùng nguy cơ, đánh giá 

các yếu tố nguy cơ để đề ra các biện pháp phòng chống dịch kịp thời, phù hợp. 

- Giám sát, quản lý chặt chẽ việc thực hiện cách ly và xét nghiệmcho các 

đối tượng thực hiện cách ly tập trung, cộng đồng và tại nhà đảm bảo đúng quy 

định; tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung, cộng đồng, 

hạn chế đến mức thấp nhất việc lây nhiễm trong gia đình khi cách ly tại nhà. 

- Kiểm tra, yêu cầu người dân phải thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K của 

Bộ Y tế; thực hiện khai báo y tế; thực hiện nghiêm các  quy định về giãn  cách  

xã hội. 

6. Phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở giáo dục, đào tạo, dạy nghề 

- Các cơ sở giáo dục, đào tạo, dạy nghề xây dựng phương án phòng chống 

dịch cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế; sẵn sàng triển khai thực hiện phương 

án khi xảy ra tình huống. Tổ chức kiểm tra thân nhiệt của giáo viên, học 

sinhvàngười lao động khi vào cổng trường; các trường hợp có biểu hiện ho, 

sốtphải kịp thời thông báo cho cơ sở y tế để được xét nghiệm, theo dõi  sức  

khỏe theo quy định. Tổ chức phòng cách ly y tế tại các trường học để thực hiện 

cách ly y tế khi có trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19.Thực hiện xét nghiệm 

định kỳ cho giáo viên và người lao động tại các cơ sở giáo dục, đào tạo ít nhất   

2 tuần/lần. 

- Bắt buộc phải đeo khẩu trang trong tất cả các hoạt động tại cơ sở giáo 

dục, đào tạo và dạy nghề. Tổ chức vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp học thường 

xuyên.Đảm bảo cung cấp đủ nước sạch, xà phòng và nước khử khuẩn. 

- Khuyến khích dạy học trực tuyến đối với các môn học có thể dạy học 

trực tuyến để giảm thời gian lên lớp.Thực hiện giãn cách trong trường học theo 

hướng lớp cách ly với lớp, tổ chức chào cờ hợp lý; ra chơi trong phạm vi lớp 

hoặc theo cụm lớp. 
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- Quản lý chặt chẽ học sinhlưu trú tại ký túc xá trường Trung học phổ 

thông Chu Văn An,  thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại ký  

túc xá theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Đảm bảo số lượng nhân viên y tế tại các trường, cơ sở giáo dục. Thực 

hiện tập huấn về phòng, chống dịch, nâng cao năng lực làm xét nghiệm test 

nhanh cho đội ngũ y tế học đường. 

7. Phòng, chống dịch tại các cụm công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp,  

cửa hàng kinh doanh 

- Phòng Kinh tế thị xã và UBND các xã, phường tiếp tục triển khai thực 

hiện nghiêm Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 24/5/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc bảo đảm an toàn COVID-19 trong các khu công nghiệp.Các chủ 

doanh nghiệp, người sử dụng lao động phải thực hiện nghiêm túc các quy định 

theo Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia  

về phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn  phòng,  chống 

và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho 

người lao động”; Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế về 

việc ban hành “Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp 

mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp”. 

- Phòng Kinh tế thị xã theo chức năng và nhiệm vụ được giao chủ trì    

phối hợp với các phòng, ban, ngành và UBND các xã, phường theo dõi,  kiểm  

tra, đánh giá việc thực hiện Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của 

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19; Quyết định số 2787/QĐ-

BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế và các nội dung khác về phòng chống dịch có 

liên quan. 

- UBND các xã, phường phải lập kế hoạch ứng phó với tình huống xảy ra 

dịch bệnh tại các cụm công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn. Riêng đối 

với UBND phường Tam Quan Bắc phải lập kế hoạch ứng phó với tình huống  

xảy ra dịch bệnh tại Cảng cá Tam Quan. 

- Từng nhà máy, xí nghiệp phải có phương án xử lý dịch cụ thể phù hợp 

với điều kiện, thực tế của đơn vị. Các nhà máy, xí nghiệp phải chuẩn bị đủ cơ số 

test nhanh để phục vụ xét nghiệm cho toàn bộ công nhân khi xuất hiện F0 trong 

đơn vị. Đảm bảo các điều kiện về ăn uống, sinh hoạt cho công nhân trong trường 

hợp phải cách ly để thực hiện xét nghiệm.Chủ doanh nghiệp phải phối hợp chặt 

chẽ với ngành y tế và chính quyền địa phương để xử lý dịch bệnh. 

- Các nhà máy, xí nghiệp phải lập danh sách cụ thể công nhân, người lao 

động (có địa chỉ thường trú, số điện thoại của từng người) để cung cấp cho cơ 

quan quản lý. 

8. Nâng cao năng lực cách ly tập trung 

- Ban Chỉ huy Quân sự thị  xã tiếp tục chủ trì phối hợp với các phòng,  

ban, ngành,địa phương liên quan để mở rộng thêm các khu cách ly tập trung, 
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đảm bảo các điều kiện để hoạt động ngay khi tình huống dịch bệnh xảy ra trên 

diện rộng. 

- Phòng Kinh tế thị xã chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các doanh nghiệp 

trong các cụm công nghiệp việc lập phương án cách ly công nhân, người lao 

động tại các nhà máy xí nghiệp trong trường hợp xảy ra dịch bệnh tại nhà máy,  

xí nghiệp. 

- Quản lý tốt hoạt động cách ly y tế tập trung tại nhà nghỉ, khách sạn theo 

quy định của Bộ Y tế; giám sát chặt chẽ hoạt động của các cơ sở, các khu lưu trú 

cho người từ vùng dịch về ở tạm, theo dõi sức khỏe.Thực hiện tốt việc xử lý rác 

thải, nhất là xử lý rác thải nguy hại tại các khu cách ly tập trung và tại các khu 

cho người từ vùng dịch về. 

9. Tăng cƣờng khả năng tiếp nhận, thu dung điều trị ngƣời bệnh 

COVID-19 và năng lực xét nghiệm 

Đề nghị Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, Trung tâm Y tế thị xã  

thực hiện việc thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 đảm bảo  chất lượng  

điều trị, giảm tối đa biến chứng và tử vong. Thực hiện tốt việc phân tầng điều trị 

tại các cơ sở y tế theo quy định của Bộ Y tế.Chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết   

bị y tế phục vụ công tác khám và điều trị cho bệnh nhân COVID-19, trang bị 

phòng hộ đầy đủ theo quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân viên  y tế  

khi làm nhiệm vụ.Thực hiện tốt công tác cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh thường 

xuyên cho người dân nhất là tại tuyến y tế cơ sở. 

10. Tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 

- Trung tâm Y tế thị xã tiếp nhận, lưu trữ và tham mưu phân bổ  vaccine,  

tổ chức tiêm chủng đảm bảo theo phương châm an toàn, nhanh,  hiệu  quả và 

đúng đối tượng. 

- Trung tâm Y tế thị xã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị 

nhân lực, trang thiết bị, vật tư đầy đủ để thực hiện chiến dịch tiêm chủngvaccine 

theo kế hoạch.Trong trường hợp cần thiết thực hiện các điểm tiêm chủng lưu 

động để đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

- UBND các xã, phường tiếp tục lập cơ sở dữ liệu về dân cư, nhập dữ liệu 

sức khỏe điện tử vào phần mềm tiêm chủng vaccine COVID-19 để chủ động  

triển khai tiêm vaccine trên diện rộng. 

11. Công táckiểm tra, giám sát và thanh tra; đảm bảo an ninh trật tự 

phục vụ công tác phòng chống dịch 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thị xã, xã, phường; các 

phòng, ban, ngành tăng cường kiểm tra, giám sát và thanh traviệc triển khai thực 

hiện công tác phòng, chống dịch theo phân cấp quản lý địa bàn, cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp,cơ sở y tế tư nhân,  nhà thuốc, 

quầy thuốc,. Xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp 

luật. 
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- UBND xã, phường tăng cường kiểm tra hoạt động các tổ COVID cộng 

đồng, đảm bảo hoạt động thực chất, gắn quyền lợi với trách nhiệm của các thành 

viên tổ COVID cộng đồng. 

- Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm; đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông; quản lý cư trú. Phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các  

trường hợp vi phạm các quy định trong phòng, chống dịch; các trường hợp lợi 

dụng thực hiện chính sách hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ để trục lợi, vi 

phạm pháp luật. 

12. Công tác hậu cần 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch chịu trách nhiệm tham mưu UBND thị xã 

đảm bảo kinh phí trong các hoạt động phòng chống dịch. 

- UBND các xã, phườngđảm bảokinh phíphòng chống dịch theo phương 

châm“Bốn tại chỗ”;quan tâm hỗ trợ, ăn, nghỉ, bồi dưỡng cho các lực lượng  

tuyến đầu tham gia chống dịch để khuyến khích, động viên trong tình hình dịch 

bệnh kéo dài từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp 

pháp khác. 

- Tiếp tục kêu gọi, huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong  

và ngoài thị xã cho công tác phòng chống dịch. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ Kế hoạch này, Thủ trưởng các phòng, ban ngành, đoàn  thể;  

UBND xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thị xã xây 

dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tácphòng, chống dịch tại cơ quan, đơn 

vị, xã, phường cho phù hợp.Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng 

mắc đề nghị phản ảnh về UBND thị xã (qua Phòng Y tế) để kịp thời điều chỉnh, 

bổ sung cho phù hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Thường trực Thị uỷ (để b/c); 

- TV BCĐ PCD thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Thành viên TTCH Covid-19 thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Các phòng, ban ngành; 

- UBMTTQ, đoàn thể CT-XH; 

- Các Trường THPT, TT. GDNN&GDTX; 

- Các công ty, doanh nghiệp, CSSXKD trên 

địa bàn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Trần Hữu Thảo 
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