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KẾ HOẠCH
Triển khai “Tuần lễ cao điểm” phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
(Từ ngày 24/07/2021 đến ngày 30/07/2021)
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; Kế hoạch số
129/KH-UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh v/v triển khai “Tuần lễ cao điểm”
phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Ngoại vụ xây dựng kế triển khai
“Tuần lễ cao điểm” phòng, chống dịch Covid như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
Chủ động phòng ngừa, kiên quyết không để dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn,
tập trung cao độ nhằm khóa chặt nguy cơ lây bệnh xâm nhập từ bên ngoài.
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.
Chủ động phòng ngừa, kiên quyết không để dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn,
tập trung cao độ nhằm khóa chặt nguy cơ lây bệnh xâm nhập từ bên ngoài.
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
Tuyệt đối không 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.
Quán triệt nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ và
UBND tỉnh đến toàn thể cán bộ công chức, người lao động (CBCC, NLĐ) của Sở
Ngoại vụ và chuyên gia, người lao động làm việc các văn phòng, dự án phi chính phủ
nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
Kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân 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.
3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 24/7/2021 đến ngày 30/7/2021
II. Các hoạt động chủ yếu

1. Tiếp tục áp dụng nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh theo Chỉ
thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
- Yêu cầu CBCC, NLĐ thực hiện nghiêm các giải pháp về đeo khẩu trang, hạn chế
tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng; thực hiện đầy đủ các khuyến cáo
phòng, chống dịch trong tình hình mới, thực hiện tốt thông điệp "5K" (Khẩu trang Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).
- Yêu cầu CBCC, NLĐ khai báo y tế, tuân thủ các biện pháp hạn chế di chuyển,
tiếp xúc, giao tiếp.
- Đối với các dự án/chương trình có số nhân sự lớn, có hoạt động ngoài công sở
cần sắp xếp thời gian đi và về không trùng nhau, tránh tụ tập đông người; bố trí các
đội, các nhóm công tác không quá 20 người, yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu 01m
khi giao tiếp trên cùng một địa bàn, một hiện trường.
2. 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 và chấp hành nghiêm cách biện
pháp phòng 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.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể công chức, người lao
động tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch
COVID-19. Nâng cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm của người dân thực hiện nghiêm
các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến nghị của Bộ Y tế.
- Tuyên truyền hướng dẫn công chức, người lao động cài đặt ứng dụng Bluezone
để phục vụ giám sát, truy vết tiếp xúc gắn với các ca nhiễm COVID-19. Tự giác khai
báo y tế khi đi về từ vùng có dịch hoặc tiếp xúc với người bị bệnh.
- Không có thái độ kỳ thị và phân biệt đối xử tại nơi làm việc đối với các trường
hợp đã hoàn thành việc cách ly y tế hoặc phải đi công tác đến các khu vực có nguy cơ
lây nhiễm COVID-19.
3. Tổ chức quán triệt, phổ biến các 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:
- 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.
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.
- 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
Giao Văn phòng Sở tham mưu lãnh đạo Sở triển khai thực hiện Kế hoạch, theo
dõi, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch.
Các phòng chuyên môn, TTPVĐN tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện Kế
hoạch, đảm bảo cán bộ, công chức và người lao động không vi phạm các quy định về
phòng, chống dịch Covid-19.
Giao Tổ Lãnh sự -Hậu cần, BCĐ Covid-19 Sở phối hợp TTPVĐN tỉnh hướng
dẫn, kiểm tra, giám sát việc phòng, chống dịch tại các tổ chức, dự án PCPNN trên địa
bàn tỉnh.
Trên đây là Kế hoạch triển khai “ Tuần lễ cao điểm” phòng, chống dịch Covid19 của Sở Ngoại vụ./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- GĐ, các PGĐ;
- Các phòng, TTPVĐN;
- Lưu VT, VP.
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