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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác tổ chức và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID - 19 theo phương châm “bốn tại chỗ” 

 
 

Căn cứ Phương án số 263/PA-BCĐ ngày 12/6/2021 của Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lào Cai về tiếp nhận, quản lý người lao động 

mắc Covid-19 đã điều trị xét nghiệm ít nhất 2 lần liên tiếp gần nhất âm tính, 

người tiếp xúc gần với các trường hợp mắc Covid-19, người về từ vùng dịch của 

tỉnh Bắc Giang trở về địa phương. UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch kiểm 

tra công tác tổ chức và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID - 19 

theo phương trâm “bốn tại chỗ”, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 của UBND các huyện, 

thị xã; đánh giá đúng thực trạng việc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung 

ương, của tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19; Kiểm tra công tác đảm 

bảo 4 tại chỗ trong phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt kiểm tra công tác 

chuẩn bị cho việc đón các trường hợp F0, F1 và người lao động từ vùng dịch về 

địa phương. 

2. Thông qua kiểm tra, giám sát đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý nhà nước về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

3. Việc kiểm tra phải theo đúng quy định của pháp luật, quy chế chuyên 

môn. Trong quá trình kiểm tra không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường 

của cơ quan, đơn vị được kiểm tra. 

II. THÀNH LẬP 03 ĐOÀN KIỂM TRA  

1. Đoàn kiểm tra số 1 

1) Bà Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn; 

2) Ông Trần Minh Hiếu, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - Phó 

Trưởng đoàn; 

3) Ông Ngô Xuân Diệu, Phó Chủ nhiệm hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - 

Thành viên; 

4) Ông Dương Thái Hiệp, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế - 

Thành viên; 

5) Ông Mai Đại Thành, Phó trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật - Thư ký; 

6) Ông Đinh Công Mạnh, Chuyên viên phòng Khoa giáo Văn xã - Thành viên. 

(Đoàn số 1 Kiểm tra các huyện Văn Bàn, Bảo Yên) 
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2. Đoàn kiểm tra số 2 

1) Ông Hoàng Quốc Hương, Giám đốc Sở Y tế - Trưởng đoàn; 

2) Ông Nguyễn Minh Triển, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh - Phó Trưởng đoàn; 

3) Bà Trương Thị Thanh Vân, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Thư ký; 

4) Ông Trần Xuân Hùng, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật - Thành viên; 

5) Ông Nguyễn Trung Kiên, Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y - Thành viên. 

(Đoàn số 2 Kiểm tra các huyện Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai)  

3. Đoàn kiểm tra số 3 

1) Bà Phạm Bích Vân, Phó giám đốc Sở Y tế - Trưởng đoàn; 

2) Ông Đinh Văn Thơ, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã 

hội - Phó trưởng đoàn; 

3) Ông Nguyễn Ngọc Ký, Trưởng Ban Dân vận, Bộ Chỉ Huy Quân sự 

tỉnh - Thành viên; 

4) Ông Lê Anh Đức, Cán bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Thư ký; 

5) Bà Trần Thị Duyên, Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế - 

Thành viên; 

6) Bà Trịnh Thị Xuân Quỳnh, Chuyên viên Sở Lao động Thương binh Xã 

hội - Thành viên. 

 (Đoàn số 3 Kiểm tra các huyện Bát Xát, Bảo Thắng, Sa Pa) 

III. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN, NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Đối tượng: Kiểm tra công tác phòng chống COVID-19 của UBND các 

huyện, thị xã.  

2. Thời gian kiểm tra: Ngày 14/6/2021, thời gian cụ thể do các Trưởng 

đoàn quyết định. 

4. Nội dung kiểm tra:  

Kiểm tra công tác chuẩn bị của UBND các huyện, thị xã cho việc đón các 

trường hợp F0, F1 và công dân từ tỉnh vùng dịch về địa phương như: Kế hoạch 

đón công dân, chuẩn bị khu cách ly tập trung và các điều kiện phòng, chống dịch 

COVID-19 để tiếp nhận và đón F0, F1 và công dân trở về địa phương cách ly 

theo quy định. 

IV. KINH PHÍ, PHƯƠNG TIỆN KIỂM TRA, GIÁM SÁT 

1. Kinh phí: từ nguồn kinh phí phòng, chống dịch của đơn vị và các 

nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

2. Phương tiện 

- Đoàn số 1: Đi xe của UBND tỉnh và xe của Sở Y tế; 

- Đoàn số 2: Đi xe của Sở Y tế và xe của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Đoàn số 3: Đi xe của Sở Y tế và xe của Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội. 
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Nhiệm vụ của 3 đoàn kiểm tra tỉnh 

Các đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra công tác việc triển khai thực 

hiện các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống dịch 

COVID-19; Kiểm tra công tác đảm bảo 4 tại chỗ trong công tác phòng chống 

dịch COVID-19, đặc biệt kiểm tra công tác chuẩn bị cho việc đón các trường 

hợp F0, F1 và người lao động từ vùng dịch về địa phương theo chức năng, 

nhiệm vụ, thẩm quyền; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên đoàn 

kiểm tra; thông báo đến thành viên đoàn kiểm tra về nội dung, thời gian, địa 

điểm làm việc của đoàn; tổ chức đoàn kiểm tra đúng quy định, tiết kiệm, 

tránh lãnh phí; đồng thời thông báo đến cơ quan, đơn vị, địa phương được 

biết, chủ động sắp xếp, bố trí thời gian, làm việc phù hợp, hiệu quả.  

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đoàn kiểm tra, chỉ đạo, chấn 

chỉnh những địa phương chưa thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về 

phòng, chống COVID-19 để khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, góp phần 

thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.  

2. UBND các huyện, thị xã 

Bố chí địa điểm làm việc với đoàn kiểm tra; triệu tập các thành phần 

liên quan và chuẩn bị các điều kiện để làm việc với đoàn kiểm tra. Chuẩn bị 

các nội dung của UBND các huyện, thị xã cho việc chuẩn bị đón các trường 

hợp F0, F1 và công dân từ vùng dịch về địa phương như: Kế hoạch đón công 

dân, quá trình chuẩn bị khu cách ly tập trung và các điều kiện phòng, chống 

dịch COVID-19 để tiếp nhận và đón F0, F1 và công dân trở về địa phương 

cách ly theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch Kiểm tra công tác tổ chức và thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch COVID-19 theo phương trâm “bốn tại chỗ” của 

UBND tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- TT: TU, UBND tỉnh;  

- Sở Y tế, Sở LĐTBXH; 

- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, TH3, VX2. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
  

 

 

 

Giàng Thị Dung 
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