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KẾ HOẠCH
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện giãn cách xã hội phục vụ công tác phòng
chống dịch Covid 19 tại các Sở, ban, ngành Tỉnh và huyện, thành phố
Thực hiện Quyết định số 1401/QĐ-UBND-HC ngày 14/9/2021 của Ủy ban
nhân dân Tỉnh Đồng Tháp về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên địa
bàn Tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19, Tổ kiểm tra, giám sát xây dựng kế
hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Siết chặt việc chấp hành các quy định về công tác phòng chống dịch, kịp
thời phát hiện, kiến nghị khắc phục những tồn tại, hạn chế bảo đảm thực hiện
nghiêm việc giãn cách xã hội phục vụ công tác phòng chống dịch Covid 19 trên địa
bàn Tỉnh.
2. Công tác kiểm tra, giám sát phải khách quan, ghi nhận đầy đủ, phản ánh,
đúng thực trạng tình hình, không ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị được kiểm
tra và bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh.
3. Thành viên Tổ kiểm tra phát huy trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, chấp
hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân
công về Tổ trưởng để tập hợp báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh.
II. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG KIỂM TRA
1. Đối tƣợng kiểm tra: Cán bộ, công chức, viên chức thuộc các Sở, ban,
ngành Tỉnh, huyện, thành phố; Huyện ủy, UBND huyện, Ủy ban mặt trận tổ quốc
Việt Nam huyện, cấp Xã và Nhân dân.
2. Nội dung kiểm tra
a) Kiểm tra ngoài xã hội
- Việc chấp hành việc giãn cách xã hội và chấp hành các quy định về phòng
chống dịch của người dân;
- Việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ, siêu
thị, cửa hàng tiện lợi;
- Công tác trực và ứng trực thực hiện nhiệm vụ tại các chốt; công tác kiểm
soát người và phương tiện qua lại tại các chốt kiểm dịch theo quy định của Ban chỉ
đạo Phòng chống dịch các cấp;
- Công tác phối hợp xây dựng, mở rộng và bảo vệ “Vùng xanh;
- Nắm dư luận của quần chúng nhân dân liên quan đến thực hiện công tác
phòng chống dịch tại các địa phương.
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b) Kiểm tra tại các Sở, ban, ngành Tỉnh, huyện, thành phố, cấp xã
- Công tác kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp theo chỉ đạo của
Ban chỉ đạo phòng chống dịch Tỉnh; công tác lãnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp
phòng chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh;
- Việc thiết lập đường dây nóng của các đơn vị, địa phương; việc phân công
cán bộ trực, lập sổ theo dõi để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về công
tác phòng chống dịch, thông tin hỗ trợ chính sách an sinh xã hội cho người dân;
công tác rà soát và thực hiện hỗ trợ chế độ chính sách an sinh xã hội cho người
dân, tiến độ thực hiện công tác này của từng địa phương;
- Việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch; bố trí cán bộ, công
chức, viên chức làm việc; việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức, ghi nhật ký
hoạt động hàng ngày, khai báo y tế; việc kiểm soát ra, vào cơ quan.
III. PHƢƠNG PHÁP, THỜI GIAN KIỂM TRA
1. Phƣơng pháp kiểm tra
1.1. Thành lập 2 Nhóm công tác đi kiểm tra tại các Sở, ban, ngành Tỉnh,
huyện, thành phố và cấp xã nhƣ sau:
a) Nhóm công tác số 1: Tiến hành kiểm tra tại TP Sa Đéc, Lai Vung, Lấp Vò
và Châu Thành, gồm:
- Ông Trần Văn Đoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh (SĐT: 0913.887259) –
Tổ trưởng kiêm Nhóm trưởng;
- Ông Nguyễn Thanh Phong, Trưởng phòng Dân tộc, tôn giáo, Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh - Thành viên;
- Ông Thiều Công Phương, Thanh tra viên Sở Công thương - Thành viên;
- Ông Đinh Trọng Đạo, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh - Thành viên;
- Đại diện Sở Y tế - Thành viên.
b) Nhóm công tác số 2: Tiến hành kiểm tra tại Thành phố Cao Lãnh, huyện
Cao Lãnh, huyện Tháp Mười, huyện Thanh Bình, TP Hồng Ngự, Huyện Hồng Ngự,
Tân Hồng, Tam Nông, gồm:
- Ông Cao Thanh Hùng, Trưởng ban Tác huấn Phòng Tham mưu - Bộ Chỉ
huy Quân sự Tỉnh (SĐT: 0868.697.303) - Nhóm trưởng;
- Ông Trần Văn Cảnh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh - Thành viên;
- Ông Lê Văn Tùng - Chủ nhiệm Hậu cần Bộ đội Biên phòng Tỉnh - Thành viên;
- Ông Háu Nhật Huy, Thanh tra viên Sở Công thương - Thành viên;
- Ông Lê Hữu Hùng, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh - Thành viên;
- Đại diện Sở Y tế - Thành viên.
1.2. Phƣơng pháp kiểm tra
Tiến hành kiểm tra trực tiếp thực tế và làm việc với đại diện đơn vị để nghe
báo cáo tình hình, kết quả bảo đảm công tác phòng, chống dịch; những khó khăn,
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vướng mắc và kiến nghị, đề xuất; trao đổi với đơn vị các vấn đề có liên quan đến
công tác phòng, chống dịch.
2. Thời gian kiểm tra: Bắt đầu từ ngày 17/9/2021.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Các Sở, ban, ngành Tỉnh và huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm
công tác giãn cách xã hội để phục vụ công tác phòng, chống dịch; phân công tiếp, báo
cáo tình hình kết quả thực hiện công tác phòng chống dịch tại đơn vị, địa bàn quản lý
và tạo điều kiện các Nhóm công tác đến kiểm tra, giám sát đảm bảo thuận lợi.
- Nhóm trưởng các Nhóm công tác xây dựng lịch kiểm tra cụ thể gởi Tổ trưởng
để theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện hàng ngày về Tổ trưởng lúc 16 giờ để tập hợp.
- Giao Phòng Tham mưu Công an tỉnh chịu trách nhiệm tham mưu tập hợp
tình hình, kết quả công tác kiểm tra, giám sát để Tổ kiểm tra báo cáo về Ban Chỉ
đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh theo quy định.
- Về phương tiện: Công an tỉnh phục vụ phương tiện cho Nhóm công tác số 1
(tập trung tại Văn phòng UBND Tỉnh); Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phục vụ phương
tiện cho Nhóm công tác số 2 (tập trung tại Văn phòng UBND Tỉnh).
Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Tổ trưởng Tổ
kiểm tra để trao đổi, thống nhất thực hiện./.
Nơi nhận:
- Đ/c Lê Quốc Phong – Bí thư TU (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND Tỉnh (để báo cáo);
- Đ/c Đoàn Tấn Bửu - PCT UBND Tỉnh (để báo cáo);
- Đ/c Giám đốc (để báo cáo);
- Cac đ/c Phó giám đốc (phối hợp chỉ đạo);
- Đ/c Nguyễn Công Minh, PCVPUBND tỉnh (để phối hợp);
- Sở, ngành Tỉnh (để thực hiện);
- UBND huyện, thành phố (để thực hiện);
- Các Thành viên Tổ kiểm tra (để thực hiện);
- Lưu: CAT(PTM).
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