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KẾ HOẠCH
Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19
trên địa bàn huyện Phú Vang
Thực hiện Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh;
Công điện số 06/CĐ-UBNDngày 31/01/2020 của UBND tỉnh và Công điện số
07/CĐ-UBND ngày 2/8/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai các
biện pháp phòng chống dịch Covid-19; Công văn số 788/UBND-YT ngày
29/7/2020 của UBND huyện; thực hiện các văn bản chỉ đạo của các ban ngành
cấp trên về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
trong tình hìnhmới. UBND huyện Phú Vang xây dựng Kế hoạch công tác phòng
chống dịch Covid-19 với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
Nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành của các đơn vị, tổ chức, cá
nhân và quần chúng nhân dân về thực hiện các biện pháp, các khuyến cáo của
các cơ quan chuyên môn trong thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19.
Tuyên truyền, quán triệt các nội dung, tinh thần chỉ đạo của các cấp Nhà
nước, các cơ quan chuyên môn; nâng cao tinh thần chủ động phòng chống dịch,
không chủ quan, hoang mang lo sợ, tin tưởng vào sự chỉ đạo, điều hành của
Đảng, Nhà nước.
Kiểm tra việc chấp hành thực hiện các cam kết về phòng chống dịch
Covid-19; kịp thời chấn chỉnh và xử lý đối với các trường hợp vi phạm trong
việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo các quy định của
pháp luật.
2. Yêu cầu:
Các địa phương cần chủ động trong công tác kiểm tra các cơ sở ở địa
phương mình quản lý nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả trong công tác
phòng chống dịch Covid-19. Trong quá trình kiểm tra, những khó khăn vướng
mắc liên hệ với các cơ quan chuyên môn cấp trên để được hướng dẫn và xử lý kịp
thời.
II. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA:
1. Cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke;
2. Cơ sở kinh doanh mát xa (Massage);
3. Cơ sở kinh doanh lưu trú;

4. Doanh nghiệp du lịch và khách sạn;
5. Các Trung tâm sự kiện, tiệc cưới;
6. Cơ sở kinh doanh Game, trò chơi điện tử;
7. Các điểm vui chơi giải trí công cộng tập trung đông người.
III. NỘI DUNG KIỂM TRA
- Kiểm tra việc chấp hành thực hiện các quy định trong công tác phòng,
chống dịch Covid-19 của các cơ sở.
- Kiểm tra việc cam kết và chấp hành các cam kết của cơ sở trong phòng
chống dịch.
- Kiểm tra việc thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống
dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn theo quyết định 68/QĐBCĐ, ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh.
- Kiểm tra việc thực hiện khai báo y tế cho khách lưu trú tại cơ sở qua
phần mềm tại địa chỉ https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/luutru
IV. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA
- Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Trưởng đoàn
- Đại diện lãnh đạo Công an huyện: Phó đoàn
- Đại diện lãnh đạo Phòng Y tế huyện: Thành viên
- Cán bộ Công an huyện: Thành viên.
- Chuyên viên Phòng VHTT huyện: thành viên, thư ký đoàn làm việc.
- UBND các xã, thị trấn, các cơ sở karaoke, mát xa, các doanh nghiệp, khách
sạn, nhà nghỉ v.v, bố trí thành phần, chuẩn bị nội dung buổi làm việc.
V. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH, THỜI GIAN KIỂM TRA
1. Phương pháp tiến hành kiểm tra
- Đoàn kiểm tra hội ý trước để chuẩn bị và thống nhất các nội dung của
công tác kiểm tra.
- Làm việc với UBND các xã, thị trấn để nghe báo cáo tình hình triển khai
và thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; thống nhất các nội dung và
các cơ sở được kiểm tra trên địa bàn của mình quản lý.
- Kiểm tra thực tế
- Kết luận.
2. Thời gian kiểm tra
Từ ngày 06/8/2020 -16/8/2020 (có lịch và thời gian cụ thể kèm theo).
Trong quá trình kiểm tra, căn cứ vào tình hình thực tiễn và diễn biến của
tình hình dịch Covid-19, giao cho Trưởng đoàn kiểm tra liên lạc với các thành
viên của đoàn và các địa phương để thống nhất về thời gian.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Chủ trì xây đựng và triển khai Kế hoạch; phối kết hợp với lực lượng
kiểm tra, thống nhất về nội dung, phương pháp kiểm tra; tổng hợp báo cáo

UBND huyện, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện và các ban ngành về
kết quả kiểm tra.
2. Công an huyện
Cử lực lượng tham gia đoàn kiểm tra theo thành phần, làm tốt công tác
phối kết hợp chặt chẽ để công tác kiểm tra đạt mục đích, yêu cầu đề ra.
Tham mưu UBND huyện ban hành các Quyết định xử lý vi pham đối với
các cơ sở theo quy định (nếu có).
3. Phòng Y tế huyện
Cử lực lượng tham gia đoàn kiểm tra theo thành phần, làm tốt công tác
phối hợp và thưc hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn trong công tác phòng
chống dịch Covid-19.
4. UBND các xã, thị trấn
Cử đại diện lãnh đạo và bố trí cán bộ tham gia cùng đoàn kiểm tra. Chuẩn
bị các nội dung cần thiết để làm việc và thống nhất trong công tác kiểm tra.
Thông báo tới các cơ sở được kiểm tra để chủ cơ sở (hoặc người quản lý
có trách nhiệm của cơ sở) làm việc với đoàn kiểm tra.
5. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện.
Nghiên cứu tham mưu hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác kiểm tra theo
quy định.
Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid- 19 trên
địa bàn huyện. Yêu cầu các cơ quan liên quan; UBND các xã, thị trấn; các cơ sở
được kiểm tra trên địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- TV Huyện ủy
- TT. HĐND huyện
(để báo cáo);
- CT, PCT UBND huyện
- BCĐ PC dịch Covid-19 huyện (để chỉ đạo)
- PhòngVH-TT huyện
- Phòng Y tế huyện;
(để thực hiện);
-Phòng TC-KH huyện
- Công an huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT,VHTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Đức Lộc

LỊCH KIỂM TRA
(Kèm theo Kế hoạch số 112 /KH-UBND ngày 04/8/2020 của UBND huyện)
Thời gian

Đơn vị kiểm tra

Địa điểm tập trung

8 h 00 ngày 06/8/2020

Xã Phú Thượng

UBND xã Phú Thượng

8h 00 ngày 07/08/2020

Thị trấn Thuận An

UBND Thị trấn Thuận An

8 h 00 ngày 10/8/2020

Xã Vinh Thanh

UBND xã Vinh Thanh

14h 00 ngày 10/8/2020

Xã Phú Diên

UBND xã Phú Diên

8h00 ngày 12/8//2020

Thị trấn Phú Đa

UBND Thị trấn Phú Đa

*Ghi chú:
Lịch có thể thay đổi thời gian tùy vào tình hình thực tế
Bên cạnh những đơn vị được kiểm tra theo lịch, tùy tình hình thức tế, Đoàn kiểm
tra có thể kiểm tra một số địa phương khác (nếu kiểm tra các địa phương khác
ngoài lịch thì Đoàn sẽ có thông báo và làm việc với cụ thể với các địa phương).

