ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ QUỲNH ĐÔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 44 /KH - UBND

Quỳnh Đôi, ngày 27 tháng 3 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tiếp nhận, tổ chức cách ly công dân từ các nước, vùng lãnh thổ có dịch
về địa bàn xã Quỳnh Đôi
Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 25/3/2020 của UBND huyện
Quỳnh Lưu về việc tiếp nhận công dân Việt Nam từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có
dịch về địa bàn huyện Quỳnh Lưu;
Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Đôi xây dựng Kế hoạch tiếp nhận, cách ly công
dân từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch về trên địa bàn xã như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
Tổ chức tiếp nhận, cách ly đối với công dân Việt Nam từ nước ngoài có dịch
trở về trong vòng 14 ngày; phát hiện sớm trường hợp nghi viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) để xử lý kịp thời; không để dịch lây lan,
hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong.
2. Yêu cầu
Chủ động, tích cực chuẩn bị mọi mặt với khả năng cao nhất; hiệp đồng chặt
chẽ giữa các lực lượng; điều hành kịp thời, thống nhất; bảo đảm an toàn.
Hạn chế tối đa khả năng lây lan đối với cán bộ, chiến sỹ và lực lượng trực
tiếp tham gia làm nhiệm vụ và cộng đồng dân cư.
II. ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN

1. Địa điểm thứ nhất
Trường TH&THCS Hồ Tùng Mậu (Khu vực tiểu học). Khả năng tiếp nhận
100 - 120 người.
2. Địa điểm thứ hai
Trạm y tế xã: Khả năng tiếp nhận 20 - 30 người.
III. TỔ CHỨC SỬ DỤNG LỰC LƯỢNG

1. Tổ chức chỉ đạo, chỉ huy
- Chỉ đạo chung: Ông Hồ Quang Tuấn, Chủ tịch UBND xã.
- Chỉ đạo tiếp nhận, cách ly: Ông Hồ Sỹ Hưng, Phó chủ tịch UBND xã;
- Điều hành tại khu vực cách ly: Ông Hồ Quang Hải, UV UBND xã, CHT
Ban CHQS xã.
- Chỉ đạo ANTT tại khu vực cách ly: Ông Nguyễn Văn Việt, UV UBND,
TCA xã.
- Bảo đảm y tế: Cán bộ, nhân viên trạm y tế xã đảm nhiệm (do Ông Hồ Hữu
Thắng, phụ trách trạm y tế trực tiếp chỉ đạo).
- Bảo đảm hậu cần: Đoàn viên công đoàn xã đảm nhiệm (do Ông Nguyễn Bá
Dương, Chủ tịch công đoàn trực tiếp chỉ đạo).
2. Tổ chức, sử dụng lực lượng tại các khu vực
a. Tiếp nhận từ Ban CHQS huyện về xã
- Thành phần: 1 nhân viên Y tế xã, 1 dân quân, 1 công an viên.

- Nhiệm vụ: Tiếp nhận công dân;
- Phương tiện: Xe hợp đồng tùy theo số lượng người.
b. Tại địa điểm cách ly
- Thành phần: Nhân viên Y tế xã, dân quân, công an viên, đoàn viên công
đoàn làm công tác hậu cần.
- Nhiệm vụ: Kiểm tra thân nhiệt và dấu hiệu nhiễm bệnh; Giám sát, theo dõi
tình trạng sức khỏe của các công dân (thời gian cách ly 14 ngày, kể từ ngày tiếp
nhận);
+ Bảo đảm ăn, ở, sinh hoạt trong thời gian cách ly theo quy định;
+ Khi phát hiện công dân có dấu hiệu sốt kịp thời phân loại, vận chuyển đến
khu cách ly tại TTYT huyện; khi công dân hết thời gian cách ly, bàn giao cho gia
đình và tiếp tục theo dõi.
IV. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM

1. Bảo đảm cơ sở vật chất
- Bố trí 1 phòng trực và khám theo dõi có thuốc, hóa chất, vật tư y tế cần
thiết tại mỗi địa điểm cách ly;
- Mỗi địa điểm cách ly bố trí 1 phòng cách ly trường hợp phát hiện ca bệnh
nghi ngờ có 02 giường bệnh;
- Mỗi điểm cách ly bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất sinh hoạt, điện, nước và
các biển chỉ dẫn, biển cấm...
2. Bảo đảm chăm sóc y tế
- Thường xuyên có mặt 1 bác sỹ hoặc nhân viên y tế, tổ chức thường trực
hàng ngày 24/24 giờ luân phiên.
- Bảo đảm cơ số thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế cần thiết và hướng
dẫn công tác chuyên môn cho phòng chống dịch (Có cả biện pháp bảo đảm tốt sức
khỏe cho lực lượng cán bộ y tế, và các thành phần trực tiếp tiếp xúc với các nguồn
dễ lây lan dịch bệnh).
3. Bảo đảm ăn, ở, sinh hoạt
- Bố trí ở, sinh hoạt tại chỗ, đảm bảo đủ nhu yếu phẩm cơ bản (chăn, màn,
chiếu, gối…) tại 2 địa điểm cách ly. Do quân sự đảm nhiệm tham mưu.
- Tổ chức ăn uống: Hình thức bếp ăn tập trung, chia theo định suất. Tiêu
chuẩn tiền ăn bằng mức tiền ăn cơ bản bộ binh 57.000 đồng/người/ngày (bao gồm
cả lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực cách ly. Do công đoàn xã đảm nhiệm tham
mưu.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban CHQS xã
- Phối hợp với Công an xã tham mưu điều động, bố trí lực lượng, phương
tiện thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tốt mọi mặt cho việc tiếp nhận, vận chuyển công
dân về địa điểm cách ly, tổ chức lực lượng tuần tra canh gác, bảo đảm an toàn
trong, khu vực cách ly.
- Dự trù kinh phí bảo đảm hoạt động của các lực lượng, mua sắm cơ sở vật
chất…. bảo đảm cho công dân tại điểm cách ly.
- Thống kê báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.
2. Trạm Y tế
- Tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm các ca nghi nhiễm bệnh tại
cộng đồng, báo cáo TTYT huyện để điều tra, xác định.

- Bố trí cán bộ, nhân viên y tế thực hiện theo dõi và chăm sóc sức khỏe hàng
ngày cho các đối tượng được cách ly.
- Đảm bảo thuốc, hóa chất, vật tư cấp cứu ban đầu, xử lý các bệnh thông
thường và đáp ứng nhanh xử lý ban đầu, phòng chống lây nhiễm chéo, tổ chức vận
chuyển người bệnh đến cơ sở điều trị đúng theo phân tuyến quy định của công dân
trong quá trình cách ly.
- Thống kê báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.
3. Công an xã
- Phối hợp ngành chức năng kiểm tra chặt chẽ số công dân ở nước ngoài và
các vùng dịch về địa bàn.
- Bố trí lực lượng bảo vệ, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối tại 2 điểm cách
ly (cả ngày và đêm). Cử lực lượng phối hợp với quân sự làm tốt công tác chuẩn bị
tại điểm cách ly
- Thống kê báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.
4. Công chức văn hóa chính sách
Phối hợp thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của người lao động,
làm việc du lịch trở về từ Trung Quốc và các nước đang có dịch.
Thống kê báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.
5. Công chức kế toán
Phối hợp Ban CHQS xã, công an xã và các bộ phận tham mưu UBND xã, bố
trí kinh phí đảm bảo mua sắm cơ sở vật chất và hoạt động tiếp nhận công dân Việt
Nam trở về từ các quốc gia có dịch tại điểm cách ly tập trung.
6. Đề nghị MTTQ xã và các tổ chức thành viên
- Phối hợp Cán bộ văn hóa tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm nâng
cao nhận thức của nhân dân trong chủ động các biện pháp, giải pháp phòng chống
dịch bệnh.
- Vận động, động viên Hội viên, đoàn viên tham gia tích cực công tác phòng
chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường; tham gia cùng Ban CHQS xã và các lực
lượng bảo đảm mọi mặt tại 2 điểm cách ly của xã.
VI. CÁC MỐC THỜI GIAN

- Ngày 28,29/3/2020 xây dựng, triển khai kế hoạch;
- Ngày 01 - 4/4/2020 làm công tác chuẩn bị tại 2 điểm cách ly (QS 5 đ/c, CA
5 đ/c);
- Ngày 5/4/2020 sẵn sàng đón nhận công dân cách ly.
Trên đây là Kế hoạch tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam trở về từ các
quốc gia vùng lãnh thổ có dịch trên địa bàn xã Quỳnh Đôi, các ban, ngành liên
quan tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- UBND huyện (b/c);
- TT Đảng ủy, HĐND (b/c);
- MTTQ và các đoàn thể (p/h);
- Các ngành QS, CA, YT, KT, CS (t/h);
- Lưu: VP, QS.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hồ Quang Tuấn

