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                                                    KẾ HOẠCH 

Tổ chức kiểm tra, nắm tình hình về công tác phòng, chống dịch Covid-19  
 

 

Thực hiện Công văn số 1927-CV/TU ngày 20/12/2021 của Tỉnh ủy về việc 

phân công Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn các huyện, thành phố 

tổ chức  kiểm tra, nắm tình hình về công tác phòng, chống dịch Covid-19;  

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra của các đồng chí Ủy viên 

Ban thường vụ Tỉnh ủy là Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Kiểm tra, nắm tình hình về tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 của các địa phương theo địa bàn phụ trách. 

2. Kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển 

khai công tác phòng chống dịch để chỉ đạo xử lý, khắc phục kịp thời. 

II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN, NỘI DUNG  

1. Đối tượng kiểm tra: Ban chỉ đạo và Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch 

Covid-19 các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn (theo địa bàn phân công theo 

dõi của từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy). 

2. Thời gian kiểm tra: Từ ngày 23/12/2021 đến hết ngày 30/12/2021 (thời 

gian cụ thể do Trưởng đoàn quyết định và Văn phòng UBND tỉnh sẽ thông báo đến 

các cơ quan, đơn vị biết). 

3. Hình thức kiểm tra: Kiểm tra trực tiếp. 

4. Nội dung kiểm tra:  

(1) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch, lưu ý về năng lực lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp thực hiện phòng, chống 

dịch của hệ thống chính trị cơ sở; 

(2) Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ tiêm vắc xin phòng dịch; thực hiện xét 

nghiệm tầm soát; giám sát, cách ly F1 và chăm sóc, điều trị F0 (nghi ngờ và xác 

định) tại nhà; thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ; bài học kinh nghiệm và những hạn 

chế, khuyết điểm, nguyên nhân; 

(3) Công tác chuẩn bị phương án đảm bảo các điều kiện về nhân lực, trang 

thiết vị, vật tư y tế … phòng, chống dịch; 

(4) Những khó khăn, vướng mắc của địa phương và đề xuất chỉ đạo giải 

quyết. 

III. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC CÁC ĐOÀN KIỂM TRA 

1. Đoàn 1: Kiểm tra địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. 

- Đồng chí Trần Quốc Nam - Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch UBND tỉnh: 

Trưởng đoàn; 

- Thành viên gồm lãnh đạo: Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, 



  

 

Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Công 

thương, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo (đ/c Võ Minh Tâm – PVP) và chuyên viên 

(đ/c Quý Minh Trung). 

2. Đoàn 2: Kiểm tra địa bàn huyện Ninh Sơn và Bác Ái. 

- Đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh: Trưởng đoàn; 

- Thành viên gồm lãnh đạo: Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, 

Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Công 

thương, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo (đ/c Nguyễn Đình Tuấn – PVP) và chuyên 

viên (đ/c Nguyễn Như Ngọc). 

3. Đoàn 3: Kiểm tra địa bàn huyện Ninh Phước và Thuận Nam. 

- Đồng chí Phan Tấn Cảnh - Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh: Trưởng đoàn; 

- Thành viên gồm lãnh đạo: Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, 

Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Sở Công thương, Sở Giao thông vận 

tải, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo (đ/c Nguyễn Ngọc Minh – PVP) và 

chuyên viên (đ/c Phạm Đức Nam). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, các Sở, ngành, địa phương cử cán bộ tham gia 

Đoàn kiểm tra; Các Đoàn tiến hành kiểm tra cơ sở, báo cáo kết quả thực hiện cho 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 31/12/2021.  

2. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố (theo danh 

sách kiểm tra) chuẩn bị báo cáo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn theo 04 nội 

dung nêu tại Kế hoạch; bố trí địa điểm làm việc với Đoàn và đưa Đoàn kiểm tra thực 

tế (nếu có yêu cầu). 

3. Giao Sở Y tế cử chuyên viên cùng theo các Đoàn để tổng hợp kết quả kiểm 

tra của từng Đoàn ; trình đồng chí Trưởng Đoàn xem xét để báo cáo kết quả kiểm tra 

cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 31/12/2021.  

4. Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cử phóng viên theo 

các Đoàn để đưa tin./. 
 

Nơi nhận:                       CHỦ TỊCH 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- BCĐ chống dịch Covid-19; 

- Huyện, Thành ủy, UBND các  

huyện, tp: PRTC, NP, TN, NS, BA; 

- Thành viên đoàn kiểm tra: SYT, SLĐTBXH,  

STTTT, CAT, SCT, SGTVT, TTKSBT; 

- VPUB: LĐ, CV; 

- Lưu: VT, VXNV. NNN                                                  
                                                                                    Trần Quốc Nam 
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