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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KIM THÀNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /KH-UBND          Kim Thành, ngày       tháng     năm 2021

KẾ HOẠCH 
Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn huyện Kim Thành

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương về thực hiện các 
nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; UBND huyện Kim Thành xây 
dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU
- Quán triệt triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các văn bản và 

các chỉ đạo: Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ  về 
một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 15/CT-TTg 
ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm 
phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 28/01/2021 của Ban thường 
vụ Tỉnh ủy Hải Dương về thực hiện quyết liệt và khẩn trương các biện pháp cấp bách 
phòng, chống dịch Covid-19; Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ 
tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, 
chống dịch Covid-19; Chỉ đạo của đ/c Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến ngày 
29/01/2021; Công văn số 209/UBND-PYT ngày 28/01/2021 của UBND huyện 
Kim Thành về việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 
Covid-19…

- Phát hiện sớm, cách ly triệt để trường hợp nhiễm Covid-19, khoanh vùng 
và xử lý kịp thời không để dịch lan rộng, hạn chế đến mức thấp nhất số mắc và số 
tử vong. Hạn chế, giảm thiểu tác động của dịch bệnh đến phát triển kinh tế - xã hội, 
trật tự, an toàn xã hội.

- Huy động tối đa nhân lực, vật lực và vận hành toàn bộ hệ thống chính trị, 
nhân dân tham gia vào công tác phòng chống dịch Covid-19 với phương châm: 
bình tĩnh, tự tin, chủ động thần tốc và 4 tại chỗ.

II. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TẬP TRUNG THỰC HIỆN
1- Công tác tổ chức, chỉ đạo thực hiện
- Khẩn trương kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể 

cho các thành viên; xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản chỉ đạo, thành lập 
các ban, tổ cho phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương nhằm triển khai thực 
hiện kịp thời, có hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- UBND huyện thành lập Tổ phản ứng nhanh do đ/c Chủ tịch UBND huyện 
làm Tổ trưởng, đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối làm Tổ phó, Tổ viên 
gồm Trưởng Công an huyện, Trưởng phòng Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện 
và lãnh đạo các cơ quan liên quan. Tổ phản ứng nhanh chịu trách nhiệm tiếp nhận, 
chỉ đạo triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời các công việc phát sinh liên 
quan đến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn. 
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- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phân công trực (24/24) để xử 
lý kịp thời công việc liên quan.

2- Công tác chuyên môn, nghiệp vụ
2.1- Phương án cách ly tập trung
Địa điểm cách ly: Căn cứ tình hình thực tế, UBND huyện sử dụng cơ sở vật 

chất các địa điểm sau làm khu cách ly tập trung của huyện: Trung tâm y tế huyện, 
Nhà thi đấu thể thao huyện, Liên đoàn lao động huyện, Trường THPT Kim Thành, 
Trường THPT Phú Thái.

Toàn bộ các công việc liên quan: Các văn bản pháp lý, vận hành, điều hành 
hoạt động, bố trí trang thiết bị… từng khu vực cách ly (Ban chỉ đạo huyện chỉ đạo 
cụ thể; Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Công an huyện chủ trì phối hợp tham mưu cho 
Ban chỉ đạo, UBND huyện có phương án ngay).

2.2- Phương án lập chốt kiểm soát:
- Phương án lập chốt kiểm soát ra vào trên địa bàn toàn huyện (Công an 

huyện chủ trì chủ động tham mưu phương án và báo cáo Chủ tịch UBND huyện 
chỉ đạo trước khi thực hiện).

- Đối với các địa phương ngay khi xuất hiện ca dương tính Covid-19, Chủ 
tịch UBND cấp xã chủ động báo cáo phương án lập chốt kiểm soát với Chủ tịch 
UBND huyện để chỉ đạo phong tỏa kịp thời (Phòng Y tế huyện, Công an huyện 
hướng dẫn và chủ động phối hợp UBND cấp xã thực hiện các công việc liên quan).

2.3- Các nhiệm vụ khác:
Ban chỉ đạo huyện, các ngành thành viên Ban chỉ đạo, UBND các xã, thị 

trấn chủ động kiểm tra, rà soát lại các nội dung công việc đã triển khai, công việc 
cần phải làm để tập trung chỉ đạo thực hiện. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo 
Chủ tịch UBND huyện cho ý kiến chỉ đạo.

3- Kinh phí:
Có phương án đảm bảo đầy đủ, kịp thời kinh phí phục vụ cho nhiệm vụ 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ 
trì, phối hợp tham mưu).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo chung, toàn diện 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. 
2- Ban chỉ đạo huyện chịu trách nhiệm tham mưu UBND huyện xây dựng kế 

hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, đồng thời tăng cường, tập 
trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ liên quan đảm bảo công tác phòng, chống 
dịch trên địa bàn được kịp thời, đạt kết quả cao nhất.

3- Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ 
chức năng, nhiệm vụ và nội dung Kế hoạch này chủ động tham mưu thực hiện tốt 
các nội dung liên quan. Kịp thời báo cáo tình hình, tiến độ để chỉ đạo giải quyết.

4. Đề nghị UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn tăng 
cường phối hợp, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả, kịp 
thời công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
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Trên đây là Kế hoạch tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách phòng, 
chống dịch Covid-19 trên địa bàn của UBND huyện. Đây là nhiệm vụ cấp thiết, 
UBND huyện đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn 
triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-
19 trên địa bàn huyện./.

Nơi nhận:
- Thường trực: Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện;
- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT (...........b).

CHỦ TỊCH

Phạm Quang Hưng
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