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Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND 

Thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để 

phòng, chống dịch COVID-19. UBND huyện Thanh Trì xây dựng Kế hoạch triển 

khai thực hiện nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Chủ động kiểm soát nguy cơ lây nhiễm, ngăn chặn, không để dịch bệnh lây 

lan, bùng phát trong cộng đồng. Nâng cao tính chủ động và khả năng sẵn sàng 

trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp độ cao, đảm bảo an sinh xã 

hội khi địa phương thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND 

thành phố Hà Nội. 

2. Yêu cầu 

- Huy động toàn bộ hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thị trấn, thôn, tổ dân 

phố. Đặt nhiệm vụ phòng chống dịch là trọng tâm, cấp bách hàng đầu; bám sát chỉ 

đạo của Trung ương, Thành phố, Huyện ủy, UBND huyện triển khai đồng bộ, toàn 

diện nhiều biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình thực tiễn.  

- Phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm có hiệu quả 

của các cấp, ngành, phòng, ban, đơn vị, tập thể, từng xã, thị trấn  và cá nhân trong 

việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND Thành phố.  

- Thực hiện phương châm “4 tại chỗ” và huy động các nguồn lực sẵn sàng 

đối phó với các tình huống dịch, bệnh xảy ra trên địa bàn. Đảm bảo ngăn chặn, 

dập tắt dịch bệnh một cách nhanh nhất, vừa đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã 

hội cho người dân. 

II. NỘI DUNG  

1. Thực hiện cách ly toàn xã hội trên địa bàn huyện 

 - Thời gian: 15 ngày từ 06h00 ngày 24/7/2021.  

 - Nguyên tắc: gia đình cách ly với gia đình; khu phố cách ly với khu phố; 

xã, phường, thị trấn cách ly với xã, phường, thị trấn; quận, huyện cách ly với quận, 

huyện; Thành phố cách ly với tỉnh; cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, phân 

xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định.  
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 - Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự 

cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, 

tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác; đi công tác công vụ, làm việc tại cơ 

quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, 

hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách 

tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, 

trường học, bệnh viện và nơi công cộng. Thực hiện khai báo y tế hàng ngày trên 

website www.tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng Ncovi, Bluezone. Liên hệ ngay với chính 

quyền địa phương, cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng sốt, ho, khó thở, mất vị 

giác... 

 - Dừng tất cả các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu. Các cơ sở 

được phép hoạt động kinh doanh dịch vụ, hàng hoá thiết yếu phải đáp ứng điều 

kiện phòng chống dịch theo quy định và chủ cơ sở phải chịu trách nhiệm đảm bảo 

an toàn cho người lao động và cộng đồng; yêu cầu kiểm soát toàn bộ người đến 

mua hàng/sử dụng khai báo y tế bằng mã QRCode.  

 - Dừng tất cả các hoạt động, cuộc họp chưa cấp thiết; các cuộc họp cần thực 

hiện thì tổ chức họp trực tuyến; tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai kịp thời, 

hiệu quả các nội dung của Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND thành 

phố Hà Nội và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- Tổ chức trực phòng chống dịch 24/7 đảm bảo kịp thời giải quyết các công 

việc cấp bách trong mọi tình huống. 

2. Thành lập Sở Chỉ huy Huyện: 

- Địa điểm: phòng họp số 1 - trụ sở UBND Huyện,  

- Số điện thoại đường dây nóng: 0912654566;  

- Chỉ đạo Sở Chỉ huy đồng chí Nguyễn Tiến Cường - Phó Bí thư Huyện ủy 

- Chủ tịch UBND Huyện. 

 - UBND các xã, thị trấn thành lập sở chỉ huy và trực tiếp chỉ đạo công tác 

phòng chống dịch. 

3. Duy trì và thành lập 07 chốt kiểm soát: 

Chốt 1: Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ thuộc địa bàn xã Liên Ninh 

Chốt 2: Bến đò Vạn Phúc, thuộc địa bàn xã Vạn Phúc 

Chốt 3: Ngã 3 đầu đường Ngọc Hồi – đường Nguyễn Bặc (Khu vực cổng 

chào đầu đường Nguyễn Bặc, thuộc địa bàn thị trấn Văn Điển) 

Chốt 4: Ngã tư đường Phan Trọng Tuệ - đường Kim Giang (khu vực đầu 

Cầu Tó, thuộc địa bàn xã Tả Thanh Oai) 

Chốt 5: Ngã tư đường Nguyễn Xiển - đường Kim Giang (khu vực Cầu Dậu, 

thuộc xã Thanh Liệt) 

Chốt 6: Cổng cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi 

Chốt 7: Cổng làng nghề Triểu Khúc, Xã Tân Triều 

http://www.tokhaiyte.vn/
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* Môi chốt biên chế có 09 cán bộ, gồm 03 cán bộ công an huyện, 01 cán 

bộ BCH quân sự, 01 cán bộ Đội thanh tra giao thông vận tải, 02 cán bộ Trung 

tâm Y tế huyện, 02 cán bộ UBND xã nơi đặt chốt. 

4. Đảm bảo cung ứng và vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ các 

khu vực bị phong tỏa và nhu cầu của người dân trên địa bàn. Thực hiện các biện 

pháp đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo trợ cấp xã hội cho đối tượng chính sách, 

người nghèo, đối tượng yếu thế không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm. 

5. Duy trì công tác sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp đảm bảo 

phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

6. Khẩn trương rà soát, xác minh triệt để những người đã đi về từ vùng dịch, 

người tiếp xúc gần với người bệnh, người tiếp xúc với người tiếp xúc gần và 

những trường hợp liên quan khác để thực hiện cách ly y tế, lấy mẫu bệnh phẩm 

xét nghiệm theo quy định. 

7. Đảm bảo nguyên tắc 4 tại chỗ trong công tác phòng chống dịch trên địa 

bàn huyện:  

- Dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ:  

+ Đảm bảo vật tư, thiết bị, hóa chất sẵn sàng đáp ứng công tác phòng chống 

dịch: 50.000 khẩu trang y tế, 215 kg Cloramin B, 500 bộ quần áo bảo hộ phòng 

dịch, 2000 chai nước sát khuẩn, 

+ Sẵn sàng tiếp nhận công dân về cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng 

Kinh tế Công nghiệp Hà Nội từ 08h30 ngày 20/7/2021; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật 

chất, giường, quạt, chăn, chiếu, khử khuẩn đảm bảo 10.000 khẩu trang y tế, 250 

bộ quần áo bảo hộ phòng chống dịch, 500 chai nước sát khuẩn tay nhanh, 115 kg 

hoá chất Cloramin B, 300 máy đo thân nhiệt sẵn sàng tiếp nhận ngay công dân về 

cách ly tập trung khi có chỉ đạo của Thành phố.  

+ Chỉ đạo Bệnh viện đa khoa Thanh Trì phối Trung tâm Y tế huyện, UBND 

các xã, thị trấn đảm bảo quy trình tiếp nhận, vận chuyển các trường hợp có triệu 

chứng nghi mắc COVD-19 trên địa bàn theo quy định; thực hiện đầy đủ các tiêu 

chí Bệnh viện an toàn theo chỉ đạo của Bộ Y tế. 

- Đảm bảo nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân đáp ứng cấp độ 3 của dịch: Gạo 

2.597 tấn, thịt các loại 832 tấn, trứng 3,4 triệu quả, thủy sản 144 tấn, rau 2.900 tấn. 

Nguồn dự trữ cấp độ 3 tăng 30 đến 50%, khả năng cân đối của huyện về lương thực 

7.500 tấn, rau 23.000 tấn, thịt các loại 2.779 tấn, thủy sản 300 tấn. Thời gian tự cân 

đối của huyện trong điều kiện dịch là từ 1 đến 1,5 tháng. 

- Kinh phí: đảm bảo nguồn ngân sách huyện, xã, thị trấn và các nguồn xã hội 

hóa khác phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. 

- Nhân lực tại chỗ: sẵn sàng huy động lực luọng: 

+ Công an 500 chiến sỹ, Ban Chỉ huy quân sự 46 chiến sĩ, dân quân tự vệ 

729 người, Y tế 200 người, đoàn viên thanh niên 280 người. 

+ Ngoài ra sẵn sàng huy động các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - 
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xã hội tham gia phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 khi có yêu cầu. 

8. Tổ chức triển khai công tác tiêm vắc xin đảm bảo theo Kế hoạch phù hợp 

với tình hình diễn biến dịch bệnh; đảm bảo công khai, minh bạch, an toàn tiêm 

chủng và an toàn phòng chống dịch. 

9. Đảm bảo an ninh trật tự, kiểm soát việc chấp hành các biện pháp phòng 

chống dịch trên địa bàn 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Y tế 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND Huyện xây 

dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17/CT-

UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố. 

- Theo dõi, bám sát tình hình dịch trên địa bàn, tham mưu kịp thời UBND 

huyện triển khai các nội dung chỉ đạo của Trung ương và Thành phố. 

- Phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện, Trung tâm Y tế huyện và các 

đơn vị liên quan tổ chức triển khai khu cách ly tập trung trên địa bàn; đảm bảo 

sẵn sàng kích hoạt ngay khi có chỉ đạo của UBND Thành phố. 

- Phối hợp Trung tâm Y tế huyện và phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu 

UBND huyện bổ sung kinh phí, vật tư, trang thiết bị,...đảm bảo cho công tác 

phòng, chống dịch trong mọi tình huống theo phương châm “4 tại chỗ”. 

- Phối hợp phòng Tài chính – Kế hoạch và các đơn vị liên quan tham mưu 

UBND huyện kịp thời đảm bảo các chế độ theo quy định cho lực lượng phòng 

chống dịch trên địa bàn.  

- Tham mưu đoàn kiểm tra liên ngành huyện, tổ chức kiểm tra, giám sát 

công tác phòng chống dịch của các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, các cơ sở 

hành nghề y dược ngoài công lập… trên địa bàn. 

- Thường trực phòng chống dịch 24/24 giờ để nắm bắt kịp thời diễn biến 

tình hình dịch bệnh; tổng hợp, báo cáo dịch bệnh ngày 03 lần 06h00’, 12h00; 

18h00 và đột xuất trong các trường hợp phát sinh về Ban chỉ đạo phòng chống 

dịch COVID-19 Thành phố và Huyện. 

2. Trung tâm Y tế Huyện 

- Là đơn vị thường trực về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 Huyện; phối hợp phòng Y tế tham mưu UBND Huyện xây 

dựng và triển khai kế hoạch đáp ứng theo từng cấp độ dịch; hướng dẫn, theo dõi, 

đôn đốc BCĐ PCD các xã, thị trấn khẩn trương truy vết, cách ly người tiếp xúc 

với ca bệnh, tổ chức xử lý dịch theo quy định. 

- Tổ chức điều tra dịch tễ, xét nghiệm lấy mẫu trong thời gian ngắn nhất để 

kịp thời khoanh vùng, dập dịch. 

- Chỉ đạo Trạm Y tế xã, thị trấn thực hiện phân luồng, đảm bảo tuyệt đối công 

tác an toàn phòng chống dịch tại các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc quản lý. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Y tế rà soát, điều chỉnh và triển khai công tác 

tiêm vắc xin đảm bảo theo Kế hoạch phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh. 

Hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng 
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COVID-19 đảm bảo công khai, minh bạch, an toàn tiêm chủng và an toàn phòng 

chống dịch. 

- Bố trí đầy đủ trang thiết bị y tế phục vụ xét nghiệm, sẵn sàng triển khai xét 

nghiệm trên diện rộng; Phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn để nâng công suất xét 

nghiệm theo các cấp độ đáp ứng trong mọi tình huống. 

- Phối hợp Ban Chỉ huy quân sự huyện, các đơn vị liên quan kích hoạt phương 

án mở rộng cơ sở cách ly tập trung F1 và đối tượng khác theo chỉ đạo của UBND 

Thành phố. 

- Báo cáo kịp thời diễn biến tình hình dịch bệnh ngày 03 lần 06h00’, 12h00; 

18h00 và đột xuất trong các trường hợp phát sinh theo quy định gửi về UBND 

Huyện (qua phòng Y tế) và Sở Y tế Hà Nội. 

3. Ban chỉ huy quân sự Huyện 

- Sẵn sàng tiếp nhận công dân về cách lý tại khu cách ly tập trung Trường 

Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội khi có chỉ đạo của Thành phố; tổ chức 

phân công trách nhiệm từng bộ phận, phối hợp chặt chẽ với lực lượng y tế thực 

hiện các quy định phòng chống dịch, không để lây chéo dịch bệnh trong khu cách 

ly tập trung và từ khu cách ly ra ngoài cộng đồng. 

- Chủ trì phối hợp các phòng, ban, đơn vị liên quan rà soát, đề xuất các cơ 

sở các ly tập trung trên địa bàn, tham mưu UBND huyện thành lập và bố trí trang 

thiết bị đáp ứng hoạt động các khu cách ly tập trung của huyện, đảm bảo đáp ứng 

khả năng cách ly cho 1.000 người. 

- Tổ chức và chỉ đạo lực lượng quân đội tham gia công tác phòng chống 

dịch theo yêu cầu và phối hợp với thực hiện phun khử khuẩn khi cần thiết. 

4. Công an Huyện 

- Chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan thực hiện 05 chốt kiểm soát dịch, kiểm 

soát việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch của người dân trên địa bàn, 

người, phương tiện từ các tỉnh vào địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- Chỉ đạo Công an xã, thị trấn triển khai các giải pháp thực hiện giãn cách 

xã hội theo chỉ đạo của Thành phố; phối hợp với các lực lượng chức năng khác 

kiểm soát việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch tại địa bàn. 

- Chỉ đạo các Đội chuyên ngành, Công an xã, thị trấn ra quân, tăng cường 

xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức không thực hiện các biện pháp phòng chống 

dịch, không khai báo y tế, khai báo y tế không trung thực, trốn tránh, chống đối, 

không chấp hành nghiêm các biện pháp cách ly y tế, các cá nhân, tổ chức có những 

phát ngôn, thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội về tình hình 

dịch bệnh. 

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tại các điểm cách ly 

y tế, các chốt kiểm soát dịch bệnh; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 

bệnh tại các trại tạm giam trên địa bàn. 
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5. Phòng Kinh tế  

- Chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện triển khai các 

phương án đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết 

yếu phục vụ Nhân dân; có phương án dự trữ trong tình huống phải kéo dài thời gian 

thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17/CT-UBND của UBND Thành phố. 

- Củng cố, hoàn thiện phương án đáp ứng lương thực, thực phẩm trong 

trường hợp cách ly thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư. 

- Tham mưu UBND huyện các biện pháp thúc đẩy, hỗ trợ cơ sở kinh doanh 

dịch vụ thiết yếu, phân xưởng, nhà máy sản xuất vừa sản xuất kinh doanh, vừa 

phòng, chống dịch hiệu quả. 

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp  phòng, chống dịch tại các 

siêu thị, chợ, trung tâm thương mại, các cửa hàng thiết yếu trên địa bàn. 

- Công khai danh sách các cơ sở cung ứng hàng hóa, các chợ, siêu thị, cửa hàng 

tiện lợi, điểm kinh doanh lưu động (khi đưa vào sử dụng) bán các mặt hàng thiết yếu. 

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về phòng chống dịch trong 

các doanh nghiệp sản xuất tại khu công nghiệp Ngọc Hồi. 

6. Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp, Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì, Bệnh 

viện đa khoa Thăng Long, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong và ngoài 

công lập trên địa bàn 

- Các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1551/QĐ-

BYT ngày 03/4/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tổ chức cách ly 

y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch COVID-19”. 

- Xây dựng Kế hoạch thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân và duy trì hoạt 

động thường xuyên của bệnh viện khi có dịch. 

- Thực hiện nghiêm việc cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm 

chéo và thực hiện các biện pháp phòng hộ cho nhân viên y tế. 

- Chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị hồi sức cấp cứu và các phương tiện 

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

- Kiện toàn và tổ chức tập huấn cho đội cấp cứu cơ động sẵn sàng hỗ trợ 

địa phương khi có dịch xảy ra. 

- Phối hợp Trung tâm Y tế trong công tác thông tin, báo cáo ca bệnh truyền 

nhiễm đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định; phối hợp dập dịch khi có yêu cầu. 

7. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và thể thao 

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên 

truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19; Tuyên truyền ủng hộ chủ trương 

bảo vệ sức khỏe nhân dân; tham mưu UBND huyện xử lý nghiêm các trường hợp 

đăng tin, rút tít gây hoang mang, hiểu nhầm ảnh hưởng đến công tác phòng chống 

dịch bệnh trên địa bàn huyện.  

 Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của huyện và xã, 

để người dân thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của TƯ, Thành phố và huyện. Yêu cầu mọi 

người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, thực hiện khai báo 

y tế hàng ngày trên website www.tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng Ncovi, Bluezone. 

http://www.tokhaiyte.vn/
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8. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 

Đảm bảo an sinh xã hội đối với đối tượng chính sách, người nghèo, người 

lao động mất việc làm không có bảo hiểm thất nghiệp theo Quyết định số 

3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND Thành phố; phối hợp với Bảo hiểm 

xã hội Thành phố đảm bảo chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Chỉ 

đạo nghiêm việc phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở bảo trợ xã hội, trung 

tâm chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn. 

9. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Tham mưu UBND Huyện cân đối ngân sách từ nguồn dự phòng để đáp 

ứng công tác phòng chống dịch theo quy định trong trường hợp phòng chống dịch 

khẩn cấp và dịch có thể kéo dài trên địa bàn Huyện. 

- Trên nguyên tắc ưu tiên nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống 

dịch nhưng phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không lãng phí khi sử dụng. 

10. Đội quản lý thị trường số 7 

Tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm; không để xảy ra tình trạng đầu cơ, thổi giá đối với các mặt 

hàng phục vụ công tác phòng chống dịch và hàng hóa thiết yếu phục vụ Nhân dân. 

11. Các phòng, ban, ngành, đơn vị khác của Huyện 

 Theo chức năng và nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực phụ trách có trách nhiệm 

chủ động xây dựng phương án đáp ứng phòng, chống dịch và tổ chức thực hiện 

đạt hiệu quả. 

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện, Ban Dân vận 

Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các Ban của Đảng và các tổ chức chính 

trị - xã hội trên địa bàn 

- Chỉ đạo các tổ chức thành viên tích cực, chủ động phối hợp với ngành Y 

tế và chính quyền phổ biến, tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh; nghiêm túc thực hiện việc cách ly, giám sát y tế, 

phát hiện kịp thời các trường hợp nghi nhiễm; phát động toàn dân nâng cao ý thức 

và tăng cường các hoạt động tự bảo vệ sức khỏe. 

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện vận động các tổ chức, doanh nghiệp 

và nhân dân ủng hộ nguồn lực để chống dịch. 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Chủ động trong công tác tuyên truyền phổ 

biến chủ trương chính sách, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành 

ủy, Huyện ủy; phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy kiểm tra, đôn đốc các tổ chức 

cơ sở Đảng ban hành và tổ chức triển khai các Nghị quyết chuyên đề về phòng, 

chống dịch. 

- Liên đoàn lao động Huyện: Tổ chức kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, doanh 

nghiệp thực hiện nghiêm túc Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của 

Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 của Ban chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống dịch COVID-19 về hướng dẫn phòng, chống dịch và đánh giá nguy cơ 

lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động. 
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13. UBND các xã, thị trấn 

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện việc tổ chức thực hiện giãn cách xã 

hội trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị xong trước 10h00 ngày 

24/7/2021 và phân công các lực lượng kiểm tra, giám sát, căn cứ vào tình hình 

thực tế tại địa phương xem xét thiết lập các chốt kiểm soát để giám sát việc tuân 

thủ cách ly; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. 

- Chủ động xây dựng phương án tổ chức cung ứng và vận chuyển nhu yếu 

phẩm thiết yếu phục vụ các khu vực bị phong tỏa trên địa bàn (nếu có). 

- Đảm bảo nguyên tắc 4 tại chỗ trong công tác phòng chống dịch trên địa 

bàn. Phối hợp với phòng Kinh tế đảm bảo việc cung ứng lương thực, thực phẩm, 

nhu yếu phẩm khi cần thiết. 

- Thực hiện quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc các giải pháp phòng chống 

dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn theo chỉ đạo của Huyện ủy, UBND Huyện, Ban 

Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 Huyện, hướng dẫn của ngành Y tế và 

các Phòng,  Ban, ngành. 

-  Chỉ đạo Tổ COVID  cộng đồng, huy động các ban, ngành, đoàn thể phối 

hợp với trạm Y tế khẩn trương rà soát, xác minh triệt để những người đã đi về từ 

vùng dịch, người tiếp xúc gần với người bệnh, người tiếp xúc với người tiếp xúc 

gần và những trường hợp liên quan khác để thực hiện cách ly y tế, lấy mẫu bệnh 

phẩm xét nghiệm theo quy định. 

- Thực hiện các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội, phối hợp các phòng, ban, 

đơn vị liên quan đảm bảo trợ cấp xã hội cho đối tượng chính sách, người nghèo, 

đối tượng yếu thế không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm. Chỉ đạo tổ 

chức chi trả lương hưu một lần cho 2 tháng (tháng 8, 9 năm 2021) và tổ chức trả 

lương qua thẻ ATM, trả lương tại nhà. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 

23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, UBND huyện đề nghị Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, 

đoàn thể, cơ quan, đơn vị thuộc huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, 

các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:    
- Như trên;                                                                    

- UBND Thành phố Hà Nội; 

- BCĐ PCD Covid-19 Thành phố Hà Nội; 

- Sở Y tế Hà Nội; 

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy;        

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCD PCD huyện; 

- Lưu: VT, YT.                           

      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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