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61 -KHIQU

KE HOACH
Thtrc hin Ch thj so 05-CT/TU ngãy 30/7/2021 cfla Ban Thtrèng viii Thành üy Ha Ni
"ye tang cithng trdch n/ii,n cáa Ii thông chInh trj và nguô'i a'áng ctâu cap üy,
chmnh quyên các cap trong thrc /iin các bin pháp cap bach
plibng, c/iông djch Covid-19 ".

Thôi gian gn day, nht là tr ngày 27/4/2021, djch bnh Covid-19 có din
biên ngày càng phic tap, khó hrmg, bing phát mnh, quy mô ion, mrc d lay lan
nhanh nhât tr truOc den nay, gay khó khän cho cong tác phông, chông djch, ành
hu&ng den dô'i song süc khoé càa Nhân dan và hot dng san xuât, kinh doanh cüa
cã nuó'c, Thu do Ha Ni nói chung vâ qun Ha Dông nói riêng.
Thrc hin Chi thj s 05-CT/TU, ngày 30/7/202 1 cüa Ban Thuô'ng vii Thành üy
Ha Ni "ye tang cith'ng trách nhim cia h thông chInh trj và ngu'ài diig dâu cap
i,y, chInh quyên các cap trong thyc hin các bin pháp cap bach phông, chóng
dich C'ovid-19", Ban ThuOng vi Qun üy xây dirng kê hoch thirc hin Chi thj so
05-CT/TU nhu sau:
I. MJC BICH, YEU CAU
- C th boa các nhim vi tr9ng tam cüa Chi thj s 05-CT/TU vOl nhtmg
giài pháp dông b, thiêt thrc, hiu qua dê t.p trung lãnh dao, chi d?o thirc hin các
bin pháp cap bach phông, chông djch Covid- 19 trên dja bn Qun; gãn vOi thirc hin
thông nEat các van bàn chi do cüa Trung uo'ng, thành phô Ha Ni và qun Ha
Dông ye cOng tác phông, chông djch Covid -19.
- Nâng cao nhn thirc, thirc, trách nhim cüa các cp u5' dâng, h thng
chInh trj, truOc hêt là dông chI bI thu cap u, ngthi dü'ng dâu các ca quail, dan vj,
dja phuang, can b chü chôt các cap tü Qun den ca sO trong cong tác phông,
chông djch Covid -19; coi dày là st'r mnh, là nhim vi chInh tr u'u tiên sO 1 hin nay;
nhn thirc rO dja bàn qun Ha Dông có nguy Co büng phát, lay lan djch bnh rat
cao (vOi dan so dông han 420.000 nguOi; có 36 tni sO Co quan Trung uang, Thành
ph& 1irc lucmg vu trang; 17 khu dO thi, 87 dir an khu nhà 0 và to hpp djch vi thuang
mi, chung cu cao tang); tuyt dôi khOng chü quan, la là, tn dng thOi gian "yang"
giãn cách, kim soát không d djch lay lan din rng, bào dam si:irc khoë, di song
cüa Nhân dan tren dia bàn Quân.
- Lãnh d?o, chi do các nhim vi, giãi pháp phãi kp thai, dng b, thong
nhât tir Quân den co sO, sat thu'c, phü hpp vó'i thug dOi tuçmg, giai doan ci the;
phân cOng trách nhim rO rang; gän trách nEim ngithi di'rng dâu cap u, chInh
quyên, thu truOng Ca quan dan v vOi ket qua cOng tác phông, chOng djch Covid 19 ti dja phirang, dan vj.
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II. NHIEM VJ, GIAI PHAP TRQNG TAM
1. To chirc quail trit, trin khai thrc hin Lèi kêu gi cüa TOng BI thi.r Nguyn
Phi'i Tr9ng (ngày 29/7/202 1) và Chi thj so 05-CT/TU ngày 30/7/202 1 cüa Ban
Thuèng vii Thành u' dam báo kjp thô'i, dông b den các cap ui', chInh quyn,
MTTQ, các to chirc chInh tn - xã hôi tir Quân den ca si và toàn the can b, dãng
viên, Nhân dan trong Qun. Tiêp ti1c triên khai và to chüc thrc hin kp thô, nghiêm
tic các van bàn chi do cüa Trung ucmg, Thành phô Ha Ni, Qun Ha Dông ye vic
phông, chông djch Covid-19 trong toành thông chInh trj Qun; dc bit là Din cüa
Thuông trrc Ban BIthu, Thông báo sO 420-TB/TU, 424-TB/TU, 428-TB/TU, 430TB/TU, Cong van so 1 77-C V/TU cüa Thành ui', Chi thi so 1 7/CT-UBND cüa Chñ
tjch UBND Thành phô và Thông báo so 427-TB/QU, Cong van so 644-C V/QU cüa
Quân u.
Ban Tuyên giáo Qun uS' phOi hcTp vO'i LJBND Qun can cir vào tInE hInh th?c
tiên cüa dja phucrng dê to chirc quán trit, triên khai Chi thj so 05-CT/TU cüa Ban
Thumg vti Thành u5' bang nhiêu hInh thirc phü h9p, hiu qua.
2. Tang cuô'ng trách nhim cüa h thng chInh trj và ng1.ri dmg du cp ñy,
chInh quyên các cap tr Qun den co s& trong thirc hin các bin pháp cap bach
phông, chông djch Covid-19.
2.1. Dy mnh cOng tác quán tria, thông tin tuyên truyn v tu tuàng chi dto
cüa Trung uong, tinh than xuyen xuôt tü Thànhphô den co si ye cong tác phông,
chng djch. Qua do gii1p các cap u5' dâng, h thông chInh trj, tnrc hêt là dông chI
bI thu cp uS', nguô'i dig dâu CáC co quan, dcm vj, dja phuong, can b chü chOt
các cp tii Qun den co s nhn thirc sau sac han nU'a nghTa, tam quan tr9ng ye
giãn cách xã hi dê tp trung phOng chOng djch Covid-19; xác djnh rO day là sir
mnh, là nhim viii chInh trj u'u tiên so 1 de bão ye an toàn, tInh mng Nhãn dan,
bào v cuc song yen bInh và tuong lai phát triên cüa Thu do, cüa dat nuâc; trng
cp uS', can bô, dâng vien và Nhân dan bang nhUng hành dng, vic lam ci the
thiêt thirc d thxc hin Li kêu gi cüa Tong BI thu Nguyen Phii Tr9ng ye cong tác
phông, chOng di djch Covid- 19; trng can b, cOng chirc, dàng viên trong Qun
guang mu thirc hin và v.n dng ngui than trong gia dInh chap hành nghiêm các
bin pháp "giän cách" dê phông, chOng djch.

S'

2.2. Huy dng toàn h thng chInh trl xuyên suôt tü Qun den co s, các co
quan, don v, t dan ph cing yào CUC mtt cách thirc chat, chü dng, quyêt lit,
tp trung cao nhât, trien khai day dü, nghiêm tCic, dOng b cá bin pháp cap bach
phông, chng djch bnh Covid-19 theo Chi thj sO 16-CT/TTg c11a Thu tuâng ChInE
phü, van bàn sO 1 77-CV/TU cüa Ban Thuô'ng v Thành üy và Chi thj sO 17/CT:
UBND cüa Chu tjch UBNID Thành , phô, Thông báo sO 427- IB/QU, COng van sO
644-CV/QU cña Quãn uS', Ké hoach sO 227/KH-IJBND Cüa UBND Qun.
Cac cp uS', chinE quyn, MTTQ và các tt chirc chinE tr- xã hi tir Quân dn
co sO' can cr vào chirc nang, nhirn yi cüa mInh phài xây dmg ke hoch cii the, sat
thuc, phân cOng rO trách nEim tmg tO chirc thành vien, cá nhân lãnh dao trong
vic chüc thirc hin các bin pháp cap bach phông, chOng djch Covid -19 theo
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Chi thj s 1 6-CT/TTg và Chi thi 1 7/CT-IJBNID, dam bão kp th?yi, hiu qua thit
thuc nhât.
2.3. Phát buy boat dng cüa T phông, chng Covid-19 cong dông; buy dng
tôi da sr tham gia cüa 1irc hrçing dan quân t1x v, dan phông, di tir quàn, các doàn
viên, hi vien, nhât là doàn viên thanh niên tInh nguyen, cru chiên binh... dê vilia
phát huy s1rc manh tong hap ciia cá h thông chInh trj, vira giãm tài cho lxc lucng
chInhquy, lrc luçing tuyên dâu trong cong tác kiêm soát dch bnh. Dông thi, tiêp
tçic day rnnh tuyên truyên bang nhiêu hInh thrc dê toàn dan nâng cao thüc tix
giáC, tir nguyen và chü dng tham gia phông, chOng djch, nghiêm tic thirc hin quy
djnh cüa Thành phô, t1r bào ye mInh vâ bão v an toàn trng CG quan, dan v, gia
dInh, khu dan cu, phumg tOi Qun và toàn Thành phô.
2.4. Tang cuèng tráCh nhim tp th cp üy, chInh quyn CC Cap gàn vi nêu
cao trach nhiêm Ca nhân, nhât là ngui dirng dâu; vic thirc hin CáC bin pháp cap
bach phông, chông dch Covid-19 do cap üy cac cap, trirc tiêp là ban thuè'ng vii
cap üy, dông chI BI thu cap üy chi dao và chju trách nhim truâc Ban Thuô'ng vii
Qun us', Ban Chi dao Qun ye hiu qua cOng tác phông, chông djch tai dja
phuang, dan v mInh quàn l.
- CáC Cp u, chInh quyn, các dng chi bI thu cp us', chü tjch LJBND CaC
phithng rà soát Va chân chinh ngay V19C thic hin Clii thi sO 1 7/CT-UBND & dja
phuang, Ca quan, dan v quân l, bào dam thirc hin mt cách thirc chat, dông b,
nghiêm tüc, ch.t chë và toàn din tmg ni dung tai các van bàn chi dao cüa Thu
tung ChInE phü và thành phô, dc bit là tai CáC bnh vin, c11m Cong nghip,
lang ngh& chçi dan sinE, trung tam thuang mai, siêu thj, cua hang ban hang thiêt
yu, khu dông dan Cu, Các khu Cách ly tp trung, khu phong tOa.
- Thu tru&ng Cac Ca quan, dan vj trong Qun t ch(rc thllC hin nghiêm quy
djnh, hurng din ye giãn cách xã hi theo tinh than Chi th 1 6/CT-TTg và Chi th
17/CT-UBND tai CaC ca quan, dan vj; phân Cong lãnh dao, can b, Cong chtrc, viên
cht'rc, nguii lao dng ung trirc dê kjp thai xül các tInh huOng phát sinh; chju
trách nhim ye vic can bô, cOng chirc lay nhiêm djch bnh do khOng chap hành
nghiêm quy dtnh phông, chOng djch.
2.5. Tip tuc phát buy tinh thn trách n1iim cüa tmg dng chi cp u viên, ban
thumg v cap üy, ban chi dao phông, chOng djch Covid- 19 các cap tr Qun den ca s
trong cOng tác phông, chOng dich Covid- 19; cong khai so din thoai triic duôTlg day
nóng và trçrc phOng, chông djch de nguè'i dan biêt lien h; to chirc trrc ban 24/24h và
7 ngây/tun de kip thi chi dao giài quyêt cong vic trong mi tInh huông.
- Tüng dông chI Qun u viên, U viên Ban Thung vi Qun u can c'cr vào
nhim vii dugc phân cOng theo Quy ché lam vic cüa Ban Chap hành Dàng b
Qun, Ngh quyêt cüa Ban Thumg v Qun ui d tp trung chi dao và chju trách
nhim v kt qua cong tác phông, chOng djch Covid-19 tai dja bàn, linE virc duc
phân cOng phii trách, quân 1.
- Dâng u các phu'àng phân cOng cii th nEim vi, trách nhim cua tirng dng
chI cap uS' vien, bI thu chi b trong chi dao thirc hin cOng tác phông chông
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Covid- 19 theo tü'ng dja bàn, iTnE vrc; chi do UBND phuông phân cong ci th
nhiêm vii, trách nhim to tru&ng to dan phO, cành sat khu vuc.
- US ban MTTQ Qun tang cuong các kênh giám sat cia Mt trn To quôc các
cap và Nhân dan ye cOng tác phông chOng djch trên dja bàn Qun; kjp thai báo cáo,
phan ánh vi Thumg tnrc Qun u, UBND Qun, Ban Chi do phông, chông djch
Qun ye nhung kêt qua (mt tIch c1rc và mt tOn tai, hn chê và nhffig khó khãn,
vuó'ng mac) trong cOng tác phông, chOng djch cüa các dja phuo'ng, don vj trong Qun.
2.6. Nâng cao hiu qua cOng tác chi do, diêu hành cüa UBND Qun trong
thirc hin các bin pháp cap bach phông, chông djch Covid -19; tiêp t1ic barn sat và
tO chüc triên khai thixc hin các ni dung chi d?o cüa Trung uclng, Thành u, UBND
Thành phô ye cOng tác phông chông djch Covid- 19 trong tInh hInh mri, dam bâo kjp
thi, dOng b, phü hçrp vói tInh birth din biên djch t.i da phuung; dOng thñ quan tam
thrc hin tot mt sO ni dung sau:
- Tp trung chi do thiic hin quyt 1it han nUa các giãi pháp "giàn cách xâ
h5i" phông, chOng djch Covid-19 trên dja bàn Qun theo tinh than Chi thj 16/CT-TTg
và Chi thj 1 7/CT-UBND; to chiLrc kiêrn tra, dánh giá vic xây dimg phuang an phông
chông dch Covid- 19 và to chiirc thirc hin Chi thj sO 1 7/CT-UBND tai các co quan,
dcm vj, dja phuang trên dja bàn Qun; to chiirc vn ding mO hInh hay, cách lam tot
trong phông, chông djch bnh cüa các qun, huyn ban, nhu mO hinh each ly "3
lop", "4 ti ch" và thOn, lang, to dan phO, khu dan cu t1r quán, dê trien khai nhân
rng trên toàn dja bàn Qu.n.
- Khn trucTng kiêrn tra trng co quan nhà nuOc, dcm vj, doanh nghip, bnh
vin, co sO y té trén da bàn Qun trong vic xây dmg kê hoch lam vic, kê hoach
san xut kinh doanh, bão dam thirc hin dung quy djnh ye giãn cách và sO luçxng
nguOi di lam; yêu câu thrc hin dung quy dtnh "giAn cách"; chi cho phép các co sO
san xuât hoat dng khi dáp ng day dü diêu kin phông chOng djch theo quy djnh
và phuang an phông, chOng djch dã dugc phe duyt.
- Chi dao các hrc lucmg chOc nãng ma nàng c& là 1rc luçing Cong an, Quân
di tang cuOng kiêm tra, kiem soát tai chO và luu dng, kiên quyêt x1r l nghiêm
các to chiirc, cá nhân yj phm quy djnh trong phông, chông djch bnh Covid-19.
T chtrc tOt các chOt kiêrn soát djch bnh, phân luOng giao thOng, dam bào an toàn
phông chng djch trén dja bàn Qun yà tao dieu kin cho san xuat kinh doanh, luu
thOng hang hoá và nguOi lao dng di lam vic theo quy djnh; thu dng rà soát, diêu
chinE, bO sung các chOt kiêrn soát djch bnh yà hxc luçmg tham gia các chôt trén dja
ban Qun, dam bào diing quy djnE, phii hçp vOi thrc tin dja phuang ( có quy trmnh
hot dngvà phân cOng rô nguOi, rô viêc, tránh chOng chéo), nhât là tai cac tuyên
duOng trong các khu dOng dan cu, nhieu khu dO thj, toà chung cu,... ketnOi vOi các
tuyên duông Quôc 1 (QuOc 1 6, 21B, duOng Phung Hing, Lê Trpng Tan, TO Hcru,
Trçtc phIa Nam,...); phOi hcrp vó'i các co quan chuc nãng Thành phO, UBND các
qun, huyn giáp ranh tO chuc hot dng hiu qua các chOt kiêm soát trên các QuOc l
di qua da bàn Qun, dc bit là trong các giè' cao diem.
- T chuc hot dng hiu qua các khu cách ly tp trung trên dja bàn Quân; khn
truang chuân bj dy dii co sO vt chat can thiet ti các khu cách ly tp trung mOi thành
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lap (Dai hoc Phenikaa, Dai hoc Dai Nam), sn sang tip nhn ngay cong dan F 1 tai
dja bàn khi có yêu câu; chü dông phôi hap vói các co quan chtrc nng tiêp tVc rà soát,
thành 1p các khu cách ly tp trung mi trên dja bàn (Hoc vin cong ngh Bu'u chInh
viên thOng, Di hoc Kiêm sat,...), san sang dáp 1rng yêu câu cong tác phông chông
djch trong tInh hInh rnói.
- T chirc chin djch tiêm chüng vc xin phông Covid- 19 trén dla bàn Qun theo
chi dao cüa Thành phô, dam bào cOng khai, minh bach, dñng dOi tuçrng tiêm, ding
nguyen täc, dung quy djnh, an toàn, hiu qua, giãn cách dung quy djnh.
- Chü dng chun bj các ngun lirc phiic vii cong tác phông, chng dch trên
dja bàn Qun cà truó'c mätvà lau dâi (hrc lucmg, ca s vt chat, phucrng tin, trang
thiêt bj y tê, hang hoá thiêt yêu...); näm chãc tInh hInh cung img luang thirc, thirc
phâm trên cija bàn, có phuang an dam bào cung cap day dU Va d1r trcr luung thirc, thirc
phâm, sn sang dáp i.'mg yêu câu phông chông djch trong diêu kin kéo dài thai gian
giAn each xã hi.
- Phi hap vOi US' ban MTTQ Qun quan tam chãrn lo d?i song Nhân dan, nhât
là nhung ngthi có hoàn cãnh khó khàn, dOi tuçmg yêu the; khân truang triên khai k4p
thô'i các chInh sách h trçY ngthi lao dng và ngu1i sCr diing lao dng gp khó khãn do
dai djch Covid-19 trên dja bàn Qun theo Nghj quyêt so 68/NQ-CP ngày 01/7/202 1
cüa ChInh phü và Quyêt djnh sO 3642/QD-UBND ngày 21/7/2021 ciia UBND Thành
phô, dam bão kjp thi, cOng khai, rninh bach, dung dôi tung; tO chüc huy dng và
quân iS', si.r diing nguOn kinh phi xA hi hoá hiu qua, kip thi, dung quy djnh.
2.7. Tang cuô'ng kim tra, giám sat cOng tác länh dao, chi dao và t chi.'rc thirc
hin cOng tác phèng, chông djch Covid-19 trên dja bàn Qun; coi hiu qua thrc
hin cOng tác phOng, chOng djch bnh Covid-19 là thuâc do uy tin, nang lrc, trách
nhim cüa cap üy, ngui dung dâu, lam can cü dé dánh giá can bô, xêp 1oi thi
dua... Thông qua kiêm tra, giám sat, kjp thai biêu duang, khen thtr&ng nai lam tot,
dOng thai nhäc nhi, phé bInh, kS' 1ut nghiêm fbi lam chua tOt; cong bô cong k.hai
dé lam gucmg.
Doàn kim tra cüa Ban Thung vii Qun uS' (theo Quyt djnh s 679QD/QU), các dOng chI US' viên Ban Thung vi Qun US', Doàn kiêm tra UBNID
Quân và Ban Chi dao phông, chOng djch Qun tang cithng xuOng dja bàn kiêm tra
dt xuat vic thirc hin tai các phu'mg; kjp thii chân chinh, kiêm diem, xir iS'
nghiêm trách nhirn nguii di'rng dau và chi dao xir iS' nghiêm tru'O'ng hap vi pham
tai dja bàn du9'c phân cong ph trách.
III. TO CHC THIC HIN
1. U ban nhãn dan Qun, Ban Chi do phông chông dlch Qun
- Can cir vào chc nãng, nhim vi chi dao trin khai t chüc thxc hin K
hoach cüa Quân uS' dam báo kip thôi, dOng b và phi hap vói thrc tiên diên biên
djch cüa dja phuung, quyêt tam ngãn chn vã chién thäng dai djch Covid-19.
- Thirc hin ch d báo cáo theo các khung gi (06h, 1 2h, 1 8h) hang ngày vOi
UBNID Thành phO, Thumg true Qun US' ye tlnh hInh, kêt qua cOng tác phông, chng
djch Covid - 19 trên dja bàn Qun.
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2. Hi dông nhãn dan Qun
Phôi hçip vOi UBND Qun can di, phân b ngun lirc, dam bào phiic vii cong
tác phông, chOng djch theo quy djnh. Tang clImg giám sat vic thirc hin các quy
djnh trong quàn 1 nhà nithc dôi vri cOng tác phông, chOng djch trên dja bàn Qun.
3. Các Ban Bang vi Van phông Qun u
- Can c1r chirc nãng, nhiêrn vi1 duçic giao, nm ch.c tInh hInh, kiêm tra, don
dOe, kip thi tham mu'u Ban Thuô'ng vu Qun üy lãnh do, chi dao, giài quyêt
nhüng khó khàn, vuóTlg mac trong qua trInh thirc hin cong tác phông, chông djch
Covid-19; thithng xuyên theo dôi, kiêm tra, dOn doe vic thi.rc hin Kê hoch ti
cácdanvj.
- Ban Tuyên giáo Qun u hurng dan, t chirc quán trit trin khai kjp thai,
dông b, hiu qua các van bàn chi do cüa Trung ucmg, Thành phô và Qun ye
phông, chông djch Covid -19, dc bit là 1è'i kêu gpi cüa Tong BI thu Nguyn Phü
Tr9ng, Chi thj 16/CT-TTg, Chi thj so 17/CT-LTBND, Chi thj 05- CT/TU và Kê
hoch cüa Qun us'; tuyên truyên biêu ducng kp thi các tam guang tp the, ca
nhân thrc hin tOt; dâu tranh, phàn bác các thông tin xuyên tc, sai s1r that, ành
hu&ng den cong tác phông, chOng dch và an ninh trt t1,r trên dja bàn.
4. Các cp üy dãng, chInh quyên, MTTQ, các to chfrc CT-XH trong Qun
Quán triêt, trin khai nghiêm tc Chi thj, thuô'ng xuyên báo cáo Ban ThuO'ng
vi Qun u kt qua thirc hin. TruôTig hgp khó khãn, vuóng mac hoc phát sinh
vn d dot xut, kip thi báo cáo Thu'mg trrc, Ban Thuè'ng vi Qun üy de duçc
chi do giài quyt.
Trên day là Kê hoch ci1a Qun üy Ha Dông trin khai thrc hin Chi thj s 05CT/TU ngày 30/7/202 1 cüa Ban Thumg v11 Thành ñy Ha
Noi nhân:
- Thung trirc Thành ui (&é b/c),
- Ban TG, Ban DV, Van phông TU (dé b/c),
- D/c Lê Hông Scm -UVTV Thành u,
Phó CTUBNDTP (de b/c)
- Ban TGTU, Ban DVTU, VPTU (b/c);
- TT Qun üy, HDND, UBND Qun;
- Các ding chI Qun ñy viên;
- Các phong, ban, dan vj, doàn the Quan;
- Các TCCS dãng trirc thuc Qun;
- Lmi VP/QU.
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