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UBND HUYỆN SA THẦY 

 ĐOÀN KIỂM TRA PHÒNG 

CHỐNG DỊCH BỆNH DO NCOV 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-ĐKT       Sa Thầy, ngày      tháng      năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do  

chủng mới của virut Corona gây ra (nCov) trên địa bàn huyện Sa Thầy 

               
 

Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 03/02/2020 của Ủy ban nhân 

dân huyện Sa Thầy về việc phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của 

vi rút Corona; 

Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của Ủy ban nhân 

dân huyện Sa Thầy về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra huyện Sa 

Thầy (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo); Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 

05/02/2020 của UBND huyện về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra 

trên địa bàn huyện Sa Thầy (sau đây gọi tắt là Đoàn kiểm tra). 

Hiện nay tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp, Đoàn kiểm tra 

xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra trên địa bàn 

huyện Sa Thầy, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Thông qua công tác kiểm tra kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm 

các đơn vị không làm tốt công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra tại địa 

phương đồng thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các đơn vị 

trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của virut Corona gây ra trên địa bàn. 

2. Yêu cầu 

- Đối với Đoàn kiểm tra: Phản ánh đầy đủ, khách quan, trung thực những 

mặt tích cực và chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm. Từ đó có phương hướng chỉ 

đạo, giải quyết những vấn đề tồn tại. 

- Đối với các đơn vị kiểm tra: Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch kiểm tra, 

báo cáo đầy đủ, trung thực các nội dung Đoàn kiểm tra yêu cầu. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Công tác chỉ đạo 
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Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra trên địa bàn 

huyện Sa Thầy như: 

- Thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ, phân công phụ trách địa bàn 

cho các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách các thôn làng, Kiện toàn, thành lập đội 

xung kích....; 

- Xây dựng kế hoạch triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của virut Corona gây ra và triển khai các văn bản của cơ quan 

cấp trên. 

2. Công tác triển khai thực hiện 

+ Công tác thông tin, truyền thông và nhận thức của cán bộ, CC,VC, người 

lao động và người dân về nCov; 

+ Các hoạt động đã triển khai phòng chống dịch bệnh tại địa phương (công 

tác dọn vệ sinh môi trường, công tác chuẩn bị thuốc, trang thiết bị và các 

phương tiện cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị bệnh nhân,...) 

+ Việc triển khai vệ sinh môi trường, phun hóa chất khử trùng tiêu độc ở 

các trung tâm chợ, cơ sở giáo dục,... 

+ Việc cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho công tác phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra như 

khẩu trang, nước xúc miệng, nước sát khuẩn... 

+ Hoạt động của Đội xung kích tại các thôn, làng; 

+ Công tác quản lý theo dõi các điểm kinh doanh internet, các nhóm hộ gia 

đình giữ trẻ... 

+ Công tác quản lý, theo dõi tạm trú, tạm vắng người ra vào địa bàn, đặc 

biệt là những trường hợp người nước ngoài làm việc tại các công ty, doanh 

nghiệp trên địa bàn; người nước ngoài; người dân về quê ăn tết, sinh viên ở các 

vùng có dịch hoặc đi qua vùng có dịch trở về địa phương để có biện pháp tuyên 

truyền, phòng, chống dịch . 

 + Công tác phối hợp giữa địa phương với ngành Y tế, Mặt trận, đoàn thể, 

các ngành liên quan, các đơn vị đóng chân trên địa bàn về công tác phòng chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCov trên địa bàn. 

+ Các giải pháp về phòng, chống về nCov 

+ Nguồn kinh phí thực hiện phòng chống dịch bệnh do địa phương hỗ trợ 

(nếu có). 

3. Những khó khăn, vướng mắc đề xuất 

III. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA 

+ Bà Y Sâm - PCT UBND huyện, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ 

đạo - Trưởng đoàn; 
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+ Ông Nguyễn Văn Thịnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Phó Trưởng 

Ban Chỉ đạo (cơ quan Thường trực) - Phó Trưởng đoàn; 

+ Ông Nguyễn Thắng Vũ, Phó Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường – 

Thành viên; 

+ Bà Phan Thị Ngọc Ánh, Chuyên viên phòng Y tế – Thành viên; 

+ Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện – Thành viên; 

+ Cán bộ Khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS - Trung tâm Y tế - Thư ký. 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA 

 

TT Thời gian Địa điểm Ghi chú 

1 

 

07/02/2020 

Thứ 6 
UBND xã Ya Xiêr 

 
Chiều 

2 Sáng 
10/02/2020 

 Thứ 2 
UBND xã Sa Nhơn  

 

3 Chiều 
11/02/2020 

 Thứ 3 
UBND xã Sa Bình 

 

4 
Sáng 12/02/2020  

Thứ 4 

UBND xã Hơ Moong  

 Chiều UBND xã Sa Sơn 

5 
Sáng 13/02/2020 

Thứ 5 

UBND xã Ya Tăng 

 Chiều UBND xã Rờ Kơi 

6 Cả ngày 
14/02/2020 

Thứ 6 
UBND xã Mô Rai 

 

7 
Sáng 17/02/2020 

Thứ 2 

UBND Thị trấn Sa Thầy 
 

Chiều UBND xã Sa Nghĩa 
 

8 Sáng 
18/02/2020 

Thứ 3 
UBND xã Ya Ly  

 
 (Thời gian làm việc tại cơ sở: buổi sáng từ 08h00 đến 11h00, buổi chiều 

từ 14h00 đến 17h00). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện (cơ quan thường trực Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut 

Corona gây ra huyện Sa Thầy):  

- Thông báo cho các xã, thị trấn biết chuẩn bị nội dung để làm việc đồng 

thời báo cho các thành viên trong Đoàn kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ theo sự 

phân công của Trưởng đoàn. 
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- Phối hợp với các thành viên Đoàn kiểm tra giám sát công tác triển khai 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của virut Corona gây ra của địa phương;  

- Giao Trung tâm Y tế tham mưu biên bản kiểm tra tại các xã, thị trấn; 

tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra về UBND huyện ngay sau khi kết thúc đợt 

kiểm tra. 

2. Các thành viên Đoàn kiểm tra 

Sắp xếp, bố trí thời gian tham gia cùng Đoàn kiểm tra, đánh giá việc thực 

hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh của địa phương trên cơ sở lĩnh vực 

do ngành mình phụ trách. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Chuẩn bị báo cáo và các tài liệu liên quan đến công tác triển khai các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, bố trí nơi làm việc phục vụ đoàn 

kiểm tra làm việc. 

- Mời lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã tham gia cùng 

đoàn kiểm tra. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra trên địa bàn huyện. Đề 

nghị các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 
 

 

  Nơi nhận :       
- TT. Huyện ủy;                                                                                     

- TT. HĐND huyện; 

- L/đ UBND huyện;  

- Thành viên Đoàn kiểm tra; 

- Trung tâm VHTTDLTT (đưa tin); 

- UBND các xã, thị trấn; 

- PVP, CV phụ trách; 
- Lưu: TT. BCĐN(20đ,5g). 

TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Y Sâm 
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