ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 174 /KH-UBND

Quảng Trị, ngày 22 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị sơ kết
công tác phòng, chống dịch COVID-19
Nhằm đánh giá công tác phòng, chống dịch trong thời gian vừa qua và chủ
động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid – 19 trên địa
bàn tỉnh trong thời gian tới, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng,
chống dịch COVID-19 với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Đánh giá tình hình, kết quả bước đầu trong công tác phòng, chống dịch
COVID-19; những tồn tại, khó khăn, vướng mắc và bài học kinh nghiệm. Qua
đó, làm cơ sở điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp với
trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và
phát triển kinh tế - xã hội.
2. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích
xuất sắc trong thực hiện công tác phòng, chống COVID-19.
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ
- Chương trình văn nghệ (bằng hình thức trực tuyến) mang nội dung tuyên
truyền phòng, chống dịch COVID-19;
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Phát biểu khai mạc của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo;
- Báo cáo bằng hình ảnh (phóng sự) về công tác phòng chống dịch
COVID-19;
- Phát biểu tham luận về công tác phòng, chống dịch của các cá nhân, đơn
vị (ưu tiên người trực tiếp làm nhiệm vụ);
- Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác
phòng, chống dịch COVID-19;
- Phát biểu chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC TỔ CHỨC
1. Thời gian: ½ ngày, dự kiến vào cuối tháng 10/2021
2. Địa điểm: Hội trường UBND tỉnh
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3. Hình thức tổ chức: Trực tiếp và phát sóng trực tuyến đến các điểm cầu
địa phương trên toàn tỉnh.
IV. THÀNH PHẦN
1. Cấp tỉnh:
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng tỉnh;
- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh; NHCSXH tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo UBND huyện/thị/thành phố;
- Đại diện một số đơn vị, phòng, ban liên quan của một số cơ quan ban
ngành: Sở Y tế, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng, Sư
đoàn 968, Công an tỉnh;
- Giám đốc một số đơn vị trực thuộc ngành y tế;
- Đại diện tập thể, cá nhân có danh sách khen thưởng;
- Đại diện UBMTTQVN, các tổ chức, đoàn thể xã hội cấp tỉnh;
- Mời phóng viên các cơ quan báo chí đưa tin.
Dự kiến số lượng đại biểu: Khoảng 100 người.
2. Các huyện, thị xã, thành phố (Giao UBND cấp huyện mời):
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến của UBND các huyện, thị xã, thành phố.
V. KINH PHÍ
- Kinh phí tổ chức Hội nghị: Lấy từ nguồn kinh phí phòng chống dịch
COVID-19 đã cấp cho ngành y tế.
- Kinh phí khen thưởng: Lấy từ nguồn thi đua khen thưởng tỉnh
VI. KHEN THƯỞNG:
Đã được UBND tỉnh và Ban Thi đua khen thưởng tỉnh phân bổ số lượng
khen thưởng cho 45 tập thể và 152 cá nhân.
Các cơ quan, đơn vị đề xuất bổ sung các cá nhân, tổ chức có thành tích
xuất sắc trong phòng, chống dịch COVID-19 về Sở Y tế trước ngày 26/10/2021
để phối hợp Ban thi đua khen thưởng xem xét, bổ sung trình UBND tỉnh.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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1. Văn phòng UBND tỉnh: Đầu mối triển khai kế hoạch, kiểm tra đôn đốc
và tổ chức Hội nghị.
2. Sở Y tế: Đầu mối tổng hợp báo cáo về tình hình phòng, chống dịch
COVID-19; tổng hợp tham luận, chuẩn bị nội dung phát biểu khai mạc và kết
luận Hội nghị; tổng hợp, đề xuất khen thưởng; chuẩn bị tài liệu và các công tác
khác cho hội nghị.
Chỉ đạo chuẩn bị 01 phát biểu về công tác xét nghiệm/ tiêm chủng/ truy
vết (CDC); 01 phát biểu về công tác điều trị bệnh nhân F0 (Bệnh viện Lao); 01
phát biểu về công tác hỗ trợ tỉnh Bình dương chống dịch.
3. Đài truyền hình Quảng Trị: chủ trì xây dựng chương trình văn nghệ
(Video Clip) mang nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch Covid – 19; phối
hợp Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xây dựng phóng sự công tác
phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Quảng Trị để báo cáo sơ kết bằng hình
ảnh và trình chiếu tại Hội nghị (20 phút).
4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Chuẩn bị 01 tham luận về công tác cách ly
tập trung.
5. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: Chuẩn bị 01 tham luận về công
tác phòng, chống dịch biên giới.
6. Công an tỉnh: Chuẩn bị 01 tham luận về hoạt động của chốt kiểm soát
y tế (chốt phía Nam).
7. UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Giới thiệu 01 cá nhân tham luận về
công tác hỗ trợ người dân miền Nam gặp khó khăn do đại dịch; 01 cá nhân tham
luận về công tác hỗ trợ các hoạt động chống dịch.
8. Sở Lao động – Thương binh & Xã hội: Chuẩn bị 01 tham luận về
công tác đón đồng bào từ TP. HCM và các tỉnh phía Nam.
9. UBND huyện Triệu Phong, Đakrông, Vĩnh Linh:
UBND huyện Triệu Phong chuẩn bị tham luận về công tác tổ chức cách ly
y tế tại nhà.
UBND huyện Đakrông chỉ đạo 01 cá nhân tham luận về hoạt động của các
tổ Covid cộng đồng.
UBND huyện Vĩnh Linh chuẩn bị tham luận về công tác phòng, chống
dịch Covid - 19 tiếp giáp với tỉnh bạn.
10. Tất cả các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố là
thành viên của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh: báo cáo sơ kết công tác phòng
chống dịch Covid-19 theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Yêu cầu các cơ
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quan, đơn vị gửi báo cáo và tham luận về Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban
Chỉ đạo tỉnh trước ngày 26/10/2021, bản điện tử qua địa chỉ email:
pnvyqt@gmail.com.
Mẫu đề cương báo cáo sơ kết được đính kèm theo Kế hoạch (đặc biệt lưu
ý nội dung các mô hình hay, cách làm tốt, bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn
trong công tác phòng, chống dịch).
. Yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời và phân công
thực hiện;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Sở Y tế;
- CVP và các PVP;
- Lưu: VT, VXD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Nam
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MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
(Đính kèm Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng năm 2021 của UBND
tỉnh Quảng Trị)
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
TÊN ĐƠN VỊ
Số:
/

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…………., ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO
Sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 đợt dịch thứ 4
I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH
BỆNH COVID-19
1. Công tác chỉ đạo, điều hành:
2. Công tác y tế, giám sát, xét nghiệm, điều trị, tiêm chủng:
3. Công tác an ninh, trật tự xã hội:
4. Công tác an sinh xã hội:
5. Công tác tài chính, hậu cần :
6. Về công tác sản xuất và lưu thông hàng hóa:
7. Công tác tiêm chủng Covid-19:
8. Công tác vận động, huy động, xã hội:
9. Công tác truyền thông:
10. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin:
II. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
1. Thuận lợi
2. Khó khăn, tồn tại, nguyên nhân
3. Bài học kinh nghiệm
4. Các mô hình hay, cách làm tốt
5. Đề xuất, kiến nghị
III. PHƯƠNG HƯỚNG PHÒNG CHỐNG DỊCH TRONG GIAI
ĐOẠN TIẾP THEO
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BIỂU MẪU BÁO CÁO SỐ LIỆU
STT
1

2
3

4

5

Nội dung

Số lượng

Công tác y tế
Số tổ COVID-19 cộng đồng
- Đã kiện toàn
- Chưa kiện toàn
BCĐ cấp huyện
- Đã kiện toàn
- Chưa kiện toàn
Số BCĐ xã
- Đã kiện toàn
- Chưa kiện toàn
Công tác an ninh, trật tự xã hội
Số vụ vi phạm quy định phòng, chống dịch
Số vụ vi phạm phòng chống dịch đã xử lý
Công tác an sinh xã hội
Tổng số kinh phí hỗ trợ (triệu đồng)
Số người lao động được hỗ trợ
Số người sử dụng lao động được hỗ trợ
Số đối tượng khác được hỗ trợ (người có công, gia
đình chính sách, hộ nghèo, phụ nữ, trẻ em, người
cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế…)
Công tác tài chính, hậu cần
Tổng số kinh phí chi cho công tác phòng chống
dịch năm 2021 (triệu đồng)
Công tác sản xuất và lưu thông hàng hóa
Số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện các mô
hình vừa sản xuất, vừa đảm bảo an toàn chống
dịch như “3 tại chỗ”
Số phương tiện cấp luồng xanh
Công tác vận động và huy động xã hội
Tổng số kinh phí đã vận đông, huy động cho công
tác phòng, chống dịch
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