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KẾ HOẠCH
Triển khai “Tuần lễ cao điểm” phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
(Từ ngày 24/7/2021 đến ngày 30/7/2021)

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh về một số
biện pháp cấp bách trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh ban
hành Kế hoạch triển khai “Tuần lễ cao điểm” phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn
tỉnh như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
Huy động sức mạnh toàn dân, toàn hệ thống chính trị trong việc phòng chống
dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; căn cứ tình hình đề ra các
giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, tiếp tục thực hiện
thành công mục tiêu kép, đảm bảo an sinh xã hội.
2. Yêu cầu:
- Tăng cường vai trò chỉ đạo của chính quyền các cấp, phát huy vai trò của Tổ
Covid-19 cộng đồng, y tế cơ sở và các lực lượng tại địa phương.
- Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, thiếu quyết liệt trong quá trình chống
dịch Covid-19. Mọi trường hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực
hiện không nghiêm quy định, chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh phải xác định trách
nhiệm tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của
Nhà nước.
- Kịp thời biểu dương, khen thưởng những nơi làm tốt, phổ biến những cách làm
hay, kiểm điểm xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm phòng chống dịch, tuyệt đối không
để xảy ra tiêu cực, lợi dụng dịch bệnh để trục lợi.
- Sau đợt kiểm tra, xử lý vi phạm trên, các địa phương phải chủ động có kế hoạch
duy trì công tác kiểm tra, xử lý vi phạm thông qua đợt định kỳ hoặc đột xuất.
3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 24/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các quy
định phòng, chống dịch Covid-19 tại Quảng Trị với hình thức, phương thức
truyền thông đa dạng, đến từng cộng đồng, thôn, bản nhằm nâng cao nhận thức,
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ý thức, cảnh giác với dịch bệnh Covid-19, ủng hộ và chấp hành nghiêm các biện
pháp phòng chống dịch.
- Đẩy mạnh tuyên truyền trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, mạng
xã hội về tăng cường hoạt động phòng chống dịch Covid-19, phổ biến các biện pháp
phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng trong tình hình mới. Báo Quảng Trị, Đài Phát
thanh - Truyền hình tỉnh mở các chuyên trang, chuyên mục về phòng chống dịch. Chú
ý tuyên truyền các nhân tố tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những tấm lòng, nghĩa
cử cao đẹp trong tham gia các hoạt động phòng chống dịch.
- Xây dựng thông điệp về phát thanh, truyền hình các biện pháp phòng chống
Covid-19 trong tình hình mới (cách ly y tế tại nhà, phòng chống dịch bệnh tại các khu
công nghiệp…) để phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và cung cấp cho các
Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố thực hiện tuyên truyền.
- Xây dựng chuyên mục truyền hình hướng dẫn một số thông tin bổ ích cần biết
khi tiêm vắc xin Covid-19 để phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và gửi
về các đơn vị y tế trong tỉnh để truyên truyền cho người dân.
- Cung cấp các thông điệp về các biện pháp phòng chống Covid-19 cho các
huyện, thị xã, thành phố, Poster về yêu cầu 5K để cung cấp cho các đơn vị, khu cách
ly trên địa bàn, tờ rơi nội dung về các hướng dẫn cách ly y tế tại nhà để tuyên truyền
cho các đối tượng trong diện cách ly
- Phối hợp với Tiểu ban Truyền thông của BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh
thiết kế các bản tin về phòng, chống Covid-19, bản tin hướng dẫn chỉ dẫn để truyền
thông về tuần lễ phòng, chống Covid-19 để truyền thông trên các phương tiện thông
tin đại chúng và các trang mạng xã hội.
- Xây dựng chương trình phù hợp để khích lệ, động viên nhân dân vững tin, vượt
qua khó khăn, thực hiện “mục tiêu kép” phát trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình
tỉnh và livestream trên mạng xã hội.
2. Đẩy mạnh các hoạt động điều tra, truy vết, khoanh vùng, dập dịch:
- Triển khai chiến dịch xét nghiệm sàng lọc Test nhanh kháng nguyên vi rút
SARS-CoV-2 cho tất cả người đến, trở về từ 19 tỉnh, thành phố phía Nam trong thời
gian từ ngày 27/6/2021 đến ngày 20/7/2021 tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố.
- Thần tốc truy vết ngay khi có các thông tin về các ca nghi nhiễm, lập danh sách
tất cả đối tượng nguy cơ kịp thời áp dụng biện pháp cách ly y tế, khoanh vùng dập dịch.
- Phối hợp tất cả các công cụ hỗ trợ cho công tác truy vết: Trích xuất Camera,
khai thác dữ liệu hành trình, khai thác dữ liệu qua các phần mềm khai báo y tế của quốc
gia và địa phương để kịp thời xử lý.
3. Ra quân kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm việc thực hiện các quy định
về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh:
3.1 Nội dung kiểm tra và một số mức xử phạt vi phạm hành chính trong phòng
chống dịch Covid-19 theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ, như sau:
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- Không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân (5K) như: Không đeo khẩu trang
vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người; không đeo khẩu trang y
tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly, Không giữ khoảng cách an toàn theo quy định phòng
chống dịch bệnh Covid-19: Mức phạt 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng/người.
- Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
Hạn chế tập trung trên 20 người ngoài phạm vi trường học, bệnh viện, công sở, tập
trung trên 30 người cùng một thời điểm trong cùng một phòng: Mức phạt 10.000.000
đồng đến 20.000.000 đồng/cơ sở.
- Không thực hiện quyết định tạm đình chỉ hoạt động không thiết yếu theo quy
định của UBND tỉnh: Mức phạt 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng/cơ sở.
- Không khai báo y tế; Khai báo y tế không trung thực: 1.000.000 đồng đến Mức
phạt 3.000.000 đồng/người và Khai báo không kịp thời, Đi từ vùng dịch Covid-19 về
địa phương mà không khai báo y tế: Mức phạt 10.000.000 đồng đến 20.000.000
đồng/người.
- Không thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 theo yêu cầu của cơ quan y tế: Mức
phạt 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng/lần.
- Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách
ly y tế (cách ly y tế tập trung và cách ly y tế tại nhà): Mức phạt 15.000.000 đồng đến
20.000.000 đồng/lần.
- Kiểm tra việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tại các cơ sở dịch vụ,
ăn uống, quán ăn, nhà hàng (như: nhân viên phục vụ phải mang khẩu trang, khoảng
cách an toàn giữa các bàn, bố trí dung dịch sát khuẩn tay, nhật ký khách hàng, ứng
dụng quét mã QR code…); việc chỉ bán hàng mang đi tại các quán ăn dọc quốc lộ 1A
và tạm dừng phục vụ ăn, uống cho lái xe và người trên xe lưu thông dọc quốc lộ 1A từ
22h00 ngày hôm trước đến 6h00 hôm sau.
3.2 Kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch liên ngành:
- Việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch của các doanh nghiệp, đơn
vị kinh doanh lĩnh vực giao thông vận tải, bến xe, ga tàu.
- Kiểm tra việc hoạt động phòng, chống dịch tại các cơ sở lưu trú, khách sạn, các
hoạt động tham quan, du lịch, thể thao, văn hóa.
- Kiểm tra việc hoạt động phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp kinh doanh,
sản xuất, siêu thị, chợ đầu mối, chợ truyền thống, công ty phân phối hàng hóa.
- Kiểm tra việc hoạt động phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị hành chính
tiếp xúc đông người.
- Kiểm tra việc hoạt động phòng, chống dịch trong hoạt động dạy và học.
- Siết chặt công tác phòng, chống dịch tại các khu chế xuất, khu công nghiệp
theo các quy định của Bộ Y tế.
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- Kiểm tra ứng dụng Công nghệ thông tin trong phòng chống dịch tại các cơ
quan đơn vị, quán ăn, nhà hàng, siêu thị, tăng cường xử phạt các hành vi phát tán thông
tin không đúng quy định.
- Kiểm tra hoạt động đổi đầu, đổi tài và các quy trình phòng chống dịch tại các
Cửa khẩu.
- Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch và an toàn thực phẩm tại các
khu cách ly tập trung.
3.3 Kiểm tra, rà soát việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch trong
ngành y tế: Kiểm tra công tác điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở khám chữa
bệnh công lập và tư nhân theo quy định Bộ Y tế, kiểm tra, rà soát vật tư, hóa chất, trang
thiết bị, toàn ngành y tế.
4. Tăng cường tổ chức các hoạt động hỗ trợ, thăm hỏi, động viên các lực
lượng tuyến đầu chống dịch; đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch
Covid-19 trên địa bàn tỉnh:
- Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch
Covid-19 (quân đội, biên phòng, y tế, công an,... ), chốt kiểm tra y tế liên ngành, các
đối tượng cách ly tập trung có hoàn cảnh khó khăn.
- Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tổ chức các hoạt động hỗ trợ phòng
chống dịch Covid-19 theo mục đích của Quỹ và tiếp tục vận động, kêu gọi các tổ chức,
cá nhân tham gia ủng hộ cho Quỹ.
- Kêu gọi, khuyến khích các đơn vị, tổ chức, cá nhân tiếp tục tổ chức các hoạt
động thiện nguyện hỗ trợ cho TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chống dịch.
- Huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên ra quân giúp dân tăng cường ứng
dụng công nghệ trong phòng chống dịch Covid-19 (hướng dẫn tạo mã QR Code, quét
mã QR Code, yêu cầu mọi người phải quét mã QR Code khi đến các nơi công cộng,
các điểm quét mã QR Code phải quản trị thông tin, phục vụ truy vết).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Y tế:
- Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chịu
trách nhiệm đầu mối theo dõi tiến độ, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện đối với các nội
dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành, sẵn sàng các phương án phương án, kịch
bản ứng phó với dịch bệnh.
- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành xây dựng Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm
phòng, chống dịch Covid-19 và cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành.
- Tăng cường hoạt động truyền thông phổ biến, giáo dục pháp luật về các quy
định phòng, chống dịch Covid-19 tại Quảng Trị với đa dạng hình thức, phương thức
truyền thông, đến từng cộng đồng, thôn, bản nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, cảnh
giác với dịch bệnh Covid-19, ủng hộ các chủ trương, chính sách của tỉnh.
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- Tổ chức Đoàn bác sỹ, điều dưỡng, nhân viên y tế tình nguyện chi viện, hỗ trợ
cho lực lượng y tế cho các tỉnh phía Nam trong việc phòng, chống dịch Covid-19
2. Công an tỉnh:
- Chịu trách nhiệm chính trong kiểm tra, xử phạt theo các quy định, xây dựng
Kế hoạch và chuẩn bị các nội dung kiểm tra, cử các lực lượng Công an từ huyện, thị
xã, thành phố đến xã, phường, thị trấn tham gia kiểm tra, xử phạt các quy định về
phòng, chống dịch Covid-19 với các đoàn kiểm tra liên ngành.
- Tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an địa phương khẩn trường rà soát, truy vết
các trường hợp công dân trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có dịch khác
trong vòng 21 ngày kể từ ngày 26/7/2021 để áp dụng kịp thời các biện pháp phòng,
chống dịch.
- Kịp thời phối hợp với Sở Y tế trong điều tra, truy vết các trường hợp nghi
nhiễm/nhiễm Covid-19.
3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Phối hợp với Sở Y tế và UBND huyện, thị xã,
thành phố thành lập đoàn kiểm tra thực tế tại các khu cách ly tập trung đảm bảo theo
đúng quy định của Bộ Y tế.
4. Sở Tài chính: Chịu trách nhiệm bố trí kinh phí cho các hoạt động trong đợt
cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, hướng dẫn các Sở, ban, ngành và UBND huyện,
thị xã, thành phố về sử dụng kinh phí theo quy định.
5. Sở Thông tin và Truyền thông:
- Đầu mối chỉ đạo các cơ quan truyền thông công tác tuyên truyền, phổ biến các
quy định về phòng, chống dịch COVID-19
- Xử lý nghiêm các hành vi phát tán thông tin không đúng quy định.
- Tham gia phối hợp các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra ứng dụng Công
nghệ thông tin trong phòng chống dịch tại các cơ quan đơn vị, quán ăn, nhà hàng, siêu
thị.
6. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị: Thực hiện các chuyên
trang, chuyên mục chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.
7. Sở Tư pháp:
Phổ biến, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc thi hành Nghị định số
117/2020/NĐ-CP, ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực y tế ; việc tổ chức áp dụng các mức xử phạt vi phạm hành chính trong đợt cao
điểm đến cấp xã, phường.
8. Sở Giao thông vận tải: Kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống
dịch của các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh lĩnh vực giao thông vận tải, Bến xe, Ga
tàu.
9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
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- Kiểm tra hoạt động phòng, chống dịch tại các cơ sở lưu trú, khách sạn, các hoạt
động tham quan, du lịch, thể thao, văn hóa…
- Phối hợp với Đài phát thành truyền hình tỉnh thực hiện chương trình văn hóa,
văn nghệ phù hợp để khích lệ, động viên nhân dân vững tin, vượt qua khó khăn, thực
hiện “mục tiêu kép” phát trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và livestream
trên mạng xã hội.
10. Sở Công Thương: Kiểm tra việc hoạt động phòng, chống dịch tại các doanh
nghiệp kinh doanh, sản xuất, siêu thị, chợ đầu mối, chợ truyền thống, công ty phân
phối hàng hóa.
11. Sở Nội vụ: Kiểm tra việc hoạt động phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn
vị hành chính tiếp xúc đông người.
12. Sở Giáo dục và Đào tạo: Kiểm tra việc hoạt động phòng, chống dịch trong
hoạt động dạy và học.
13. Ban Quản lý Khu kinh tế, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Siết chặt công tác phòng, chống dịch tại các khu chế xuất,
khu công nghiệp theo các quy định của Bộ Y tế và UBND tỉnh.
14. Đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh:
- Tăng cường truyền thông kêu gọi quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid19 trên địa bàn tỉnh
- Tổ chức thăm hỏi, động viên động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid19, các Chốt kiểm tra y tế liên ngành, các đối tượng cách ly tập trung có hoàn cảnh khó
khăn.
- Kêu gọi, khuyến khích các đơn vị, tổ chức, cá nhân tiếp tục tổ chức các hoạt
động thiện nguyện hỗ trợ cho TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam chống dịch.
15. Tỉnh Đoàn:
- Tiếp tục phối hợp, tham gia cùng các lực lượng chức năng thực hiện tốt tại các
Chốt Kiểm tra y tế.
- Huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên ra quân giúp dân tăng cường ứng
dụng công nghệ trong phòng chống dịch Covid-19 và các hoạt động tuyên truyền, phổ
biến các quy định phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị, cơ sở.
16. Các Sở, ban ngành, đoàn thể chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch
của cơ quan, đơn vị để thực hiện “Tuần lễ cao điểm” phòng chống dịch Covid-19.
17. UBND huyện, thị xã, thành phố:
- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch và nội dung kiểm tra, giám sát, xử phạt theo quy
định
- Thành lập Đoàn kiểm tra và chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn thành lập các
đoàn kiểm tra để thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm việc thực hiện các quy định về
phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
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- UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thành viên
Ban Chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động của Tổ Covid cộng đồng để tăng cường công tác rà
soát, phát hiện người trở về từ vùng dịch chưa khai báo y tế tại địa phương. Trung tâm
Y tế huyện, thị xã, thành phố thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch và các
thông báo mới của Sở Y tế để hướng dẫn người dân khai báo y tế và đề xuất biện pháp
phòng, chống dịch theo quy định, tăng cường quản lý đối tượng cách ly tại nhà theo
quy định.
- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các
quy định phòng, chống dịch Covid-19 tại Quảng Trị với hình thức, phương thức truyền
thông đa dạng, đến từng cộng đồng, thôn, bản nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, cảnh
giác với dịch bệnh Covid-19, ủng hộ các chủ trương, chính sách của tỉnh.
IV. KINH PHÍ
Nguồn kinh phí sử dụng từ ngân sách tỉnh, ngân sách địa phương theo phân cấp,
nguồn hỗ trợ từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cho phòng, chống dịch Covid-19 và
các nguồn thu hợp pháp khác.
Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và phân công tại Kế
hoạch này khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh
các tình huống vượt thẩm quyền đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về
Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh để kịp
thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Kết thúc “Tuần lễ cao điểm”, các
cơ quan, đơn vị, địa phương có báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện về UBND tỉnh
trước ngày 02/8/2021./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn;
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, VX.

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

Hoàng Nam

