
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN NHƢ THANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-UBND    Như Thanh, ngày        tháng 9 năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Phƣơng án bảo đảm an ninh, trật tự, quản lý công dân, truy vết và 

cách ly phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Nhƣ Thanh 
 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHƢ THANH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc công bố dịch Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 308802021/của Huyện ủy Như 

Thanh về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covod-19 huyện Như 

Thanh; 

Căn cứ Quyết định số 02-QĐ/BCĐ, ngày 30/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 về việc thành lập Tiểu ban an ninh, trật tự, quản lý công dân, 

truy vết và cách ly thuộc Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Như 
Thanh;  

Theo đề nghị của Trưởng Tiểu ban an ninh, trật tự, quản lý công dân, truy vết 

và cách ly thuộc Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Như Thanh, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này phương án đảm bảo an ninh, trật 

tự, quản lý công dân, truy vết và cách ly phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

huyện Như Thanh (có Phương án chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Giao Công an huyện (cơ quan Thường trực Tiểu ban an ninh, trật tự, 

quản lý công dân, truy vết và cách ly) tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các 

đơn vị, các ngành, địa phương trên địa bàn huyện triển khai thực hiện khẩn trương, 

kịp thời, có hiệu quả phương án này. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng các phòng, ngành, các cơ 

quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhan có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Công an tỉnh; 

- TT. Huyện uỷ, TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, CA. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Tiến Dũng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN NHƢ THANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHƢƠNG ÁN 

Bảo đảm an ninh, trật tự, quản lý công dân, truy vết và cách ly phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Nhƣ Thanh  

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND  ngày         tháng        năm 2021 

của Ủy ban nhân dân huyện Như Thanh)  

     

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Chủ động làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), quản lý công 

dân, kịp thời truy vết và tổ chức cách ly nghiêm túc các trường hợp liên quan đến 

dịch bệnh để phòng, ngừa, ngăn chặn lây lan dịch bệnh Covid-19.  

2. Quá trình thực hiện phải bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo,  có 

sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các ngành, lực lượng, địa phương bảo đảm 

phòng, chống dịch; đồng thời, bảo đảm thông suốt trong lưu thông hàng hóa, 

phương tiện và đi lại của Nhân dân.  

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM  

1. Nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, chủ động dự báo và 

triển khai các giải pháp bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; 

giữ vững chủ quyền lãnh thổ; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.  

2. Làm tốt công tác quản lý di, biến động của công dân trên địa bàn tỉnh, bao 

gồm cả công dân là người Thanh Hóa, công dân tỉnh ngoài lưu trú học tập, làm 

việc trên địa bàn tỉnh, công dân Thanh Hóa từ các địa phương khác, đặc biệt là địa 

phương có dịch trở về tỉnh; nắm, quản lý chặt chẽ người nước ngoài đang lưu trú 

trên địa bàn tỉnh, chủ động phát hiện người nước ngoài, công dân Việt Nam nhập 

cảnh trái phép từ nước ngoài vào Thanh Hóa; quản lý, kiểm soát người và phương 

tiện tỉnh ngoài, nước ngoài đi qua tỉnh.  

3. Triển khai thần tốc công tác điều tra, truy vết người mắc bệnh, người có 

liên quan đến người mắc bệnh, phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh để 

khoanh vùng, xử lý kịp thời không để bùng phát, lây lan dịch bệnh.  

4. Thực hiện nghiêm túc việc cách ly tập trung, cách ly tại gia đình đối với 

các trường hợp mắc bệnh và liên quan đến người mắc bệnh, không để xảy ra tình 

trạng lây nhiễm, mất ANTT trong các khu cách ly và khu dân cư. 

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM  

1.  Công an huyện 

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể và địa phương liên 

quan vận hành hoạt động của cá chốt kiểm soát liên ngành được thành lập theo 
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Quyết định của Chủ tịch UBND huyện. Tăng  cường công tác tuần tra, kiểm tra 

trên các tuyến giao thông trọng yếu, huyết mạch, phát hiện và xử lý nghiêm các 

trường hợp lẩn trốn, xâm nhập vào địa bàn huyện không thực hiện khai báo y tế và 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.  

Tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài tại địa phương, 

người từ địa phương khác và người từ vùng dịch về địa phương theo đúng phương 

châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để theo dõi, giám sát và phối hợp 

áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; phát hiện, xử lý các 

trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và người nước ngoài, 

công dân Như Thanh nhập cảnh trái phép trở về địa phương nhằm ngăn chặn nguy 

cơ lây nhiễm dịch từ bên ngoài.  

Chủ động nắm chắc tình hình, triển khai và tham mưu triển khai các biện 

pháp bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tập trung phát hiện, 

xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai sự thật, tung tin xuyên tạc, kích động, nhất 

là trên không gian mạng, các loại tội phạm lợi dụng hoạt động trong tình hình dịch 

bệnh (lừa đảo qua mạng, trộm cắp, làm giả giấy tờ lưu thông, chống người thi hành 

công vụ…), tăng cường phòng cháy, chữa cháy trong các xí nghiệp, doanh nghiệp; 

không để các loại tội phạm, phần tử xấu hoạt động gây phức tạp ANTT.  

Phối hợp với các ngành triển khai thực hiện tốt công tác truy vết thần tốc trên 

địa bàn huyện các trường hợp tiếp xúc gần hoặc liên quan đến các nguồn nhiễm 

Covid-19; phối hợp bố trí lực lượng bảo đảm ANTT tại các khu vực cách ly, phong 

tỏa nhằm thực hiện các biện pháp khoanh vùng, cách ly, dập dịch hiệu quả nhất, 

không để lây lan ra cộng đồng.  

Phối hợp các ngành làm tốt công tác thông tin tuyên truyền cho cơ quan, tổ 

chức và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện nhận thức rõ và chấp hành 

nghiêm túc các quy định pháp luật về phòng, chống dịch, nhất là việc thực hiện 

khai báo y tế khi đi về từ địa phương khác. Tích cực giám sát, phát hiện và tố giác 

các trường hợp nhập cảnh trái phép, xâm nhập trái phép từ các địa phương khác mà 

chưa thực hiện khai báo y tế và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo 

quy định.  

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch huyện Như Thanh. 

Chủ trì, phối hợp Phòng Văn hóa và các cơ quan báo chí thực hiện công tác 

thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, của tỉnh và kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 của hệ thống 

chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng chức 

năng; nhất là công tác bảo đảm an ninh, trật tự, quản lý công dân, truy vết và cách 

ly trong phòng, chống dịch Covid-19. 
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2. Phòng Y tế 

Chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Quân sự, UBND các xã, thị trấn 

và các phòng, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức thần tốc công tác truy vết đối với 

người mắc bệnh, người có liên quan đến người mắc bệnh trên địa bàn toàn huyện.  

Hướng dẫn các quy trình thực hiện biện pháp y tế, đặc biệt là cách ly đối với 

các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến các ca nhiễm Covid-19 hoặc trở về 

từ vùng dịch. Nâng cao năng lực xét nghiệm bao gồm cả test nhanh tầm soát và xét 

nghiệm RT-PCR để nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch.  

Huy động đầy đủ cán bộ, phương tiện, thiết bị y tế tham gia phối hợp thực 

hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh liên ngành, các khung quản lý khu 

cách ly trên địa bàn huyện.  

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch huyện Như Thanh và Trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự. 

3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

Chủ trì phối hợp với Phòng Y tế, Công an huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 xã, thị trấn vận hành có hiệu quả hoạt động của các khung quản lý 

khu cách ly thành lập theo thẩm quyền của UBND huyện.  

Chỉ đạo lực lượng Quân sự cấp xã phối hợp với các đơn vị chuyên môn cùng 

cấp vận hành có hiệu quả các khung quản lý khu cách ly cộng đồng do cấp xã 

thành lập; phối hợp quản lý, giám sát các trường hợp cách ly tại gia đình trong các 

trường hợp cấp thiết theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh cấp xã. 

Phân công lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát liên 

ngành do UBND cấp huyện, cấp xã thành lập.  

Phối hợp với lực lượng Công an trong việc tuần tra, kiểm soát việc thực hiện 

nghiêm các quy định về phòng, chống dịch trong trường hợp toàn huyện áp dụng 

giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ, xử lý, cưỡng chế các trường hợp không tuân thủ, không chấp hành.  

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch huyện Như Thanh và Trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự. 

4. phòng Kinh tế - Hạ tầng 

Xây dựng phương án phân luồng giao thông, điều hành hoạt động vận tải 

phục vụ công tác phòng, chống dịch. Phối hợp thu hồi giấy nhận diện phương tiện 

có mã QR Code vi phạm quy định về phòng, chống dịch như: đi không đúng hành 

trình quy định; dừng đỗ để giao nhận hàng hóa, nghỉ ngơi tại các địa điểm không 

đúng đăng ký; chở người trái phép từ vùng dịch về,...  

5. Đề nghị Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Nhƣ Thanh 

Huy động, phân công lực lượng Đoàn viên tham gia các chốt liên ngành cấp 

huyện, cấp xã thành lập; tham gia hoạt động truy vết người mắc bệnh, người liên 

quan đến người mắc bệnh khi có yêu cầu.  
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6. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã, thị trấn 

 Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống dịch Covid19 

trên địa bàn; triển khai nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp công tác, huy động các 

lực lượng chủ công, nòng cốt ở cơ sở (Y tế, Công an, Quân sự, Tổ bảo vệ an ninh 

trật tự, An ninh xã hội, Tổ giám sát cộng đồng,…) phối hợp triển khai có hiệu quả 

nhiệm vụ bảo đảm ANTT, quản lý công dân, truy vết và cách ly theo đúng quy định.  

- Phối hợp với các phòng, ngành là thành viên của Tiểu ban An ninh, trật tự 

thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện triển khai có hiệu quả các biện 

pháp công tác bảo đảm ANTT, quản lý công dân, truy vết và cách ly theo yêu cầu.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Căn cứ các nội dung của Phương án này, các ngành, địa phương xây dựng 

phương án, kế hoạch cụ thể để huy động lực lượng, phối hợp triển khai thực hiện 

có hiệu quả nhiệm vụ được phân công, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn toàn huyện.   

2. Các phòng, ngành, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã, thị 

trấn chủ động, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương 

thuộc ngành mình, cấp mình triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được phân 

công. Tiểu ban sẽ thành lập các đoàn kiểm tra công tác triển khai, thực hiện tại các 

địa phương, đơn vị.  

3. Chế độ thông tin, báo cáo  

Các ngành thành viên thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về Tiểu 

ban An ninh, trật tự, cụ thể như sau:  

a) Thời gian gửi  

- Phương án, Kế hoạch thực hiện gửi chậm nhất trong ngày 10/9/2021.   

Báo cáo kết quả thực hiện hằng tuần, gửi vào thứ 5 của tuần làm báo cáo; kết 

quả hằng tháng, gửi vào ngày 20 của tháng làm báo cáo.  

Khi phát sinh tình huống phức tạp, các ngành, địa phương gọi điện thoại cho 

đồng chí Trưởng Tiểu ban và đồng thời gửi văn bản về Tiểu ban (qua đội Tổng 

hợp, Công an huyện; ).  

b) Phương thức gửi  

Các phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện gửi văn bản trực tiếp về Tiểu ban (qua 

Trực ban Công an huyện, điện thoại 02373.848.003); Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 các xã, thị trấn thông qua Công an cấp xã.  

Tiểu ban thành lập nhóm zalo nội bộ để phục vụ công tác (các nội dung thông 

tin không thuộc danh mục tài liệu bí mật Nhà nước, các phòng, ngành, đoàn thể có 

thể trao đổi qua zalo).  
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