
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH HẢI DƯƠNG 

 

Số:            /UBND-VP 

V/v tăng cường quản lý 

người đến, về từ địa phương 

có dịch và quản lý hoạt 

động tôn giáo, tín ngưỡng 

đảm bảo phòng chống dịch 

Covid-19  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

         Hải Dương, ngày      tháng      năm 2021 

 
 

Kính gửi:  

- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố; 

- Các sở ngành, đơn vị: Công an tỉnh, Y tế, Giao 

thông vận tải, Nội vụ. 

 

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 ở nước ta đang diễn biến hết 

sức phức tạp; nhiều ổ dịch mới xuất hiện gần đây ở các tỉnh, thành liên quan 

tới các Khu công nghiệp, Khu ở đông người và hoạt động tôn giáo; nhiều ca 

bệnh trong cộng đồng được phát hiện chưa rõ nguyên nhân và có hành trình di 

chuyển phức tạp. 

Để đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19 liên quan đến những 

người từ các địa phương có dịch đến, về tỉnh Hải Dương và phòng chống dịch 

bệnh liên quan đến các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng; 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, quản lý chặt 

chẽ những người từ các tỉnh, thành phố có dịch đến, về tỉnh Hải Dương, cụ 

thể như sau: 

- Những người từ các khu vực đang thực hiện cách ly, phong tỏa hay 

đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ vì lý do nào đó về tỉnh Hải Dương: phải thực hiện cách 

ly tập trung (như F1) và phải chịu toàn bộ chi phí cách ly tập trung. 

- Những người đi từ tỉnh, thành phố có dịch (nhưng không cư trú, làm 

việc trong các khu vực đang bị cách ly, phong tỏa hay giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020) đến, về Hải Dương: phải thực hiện cách 

ly nghiêm ngặt tại nhà (như F2). 

- Những trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, vận chuyển hàng 

hóa…phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch theo quy định và theo chỉ đạo của Tỉnh. 
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2. UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở ngành liên quan thực 

hiện quản lý nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 gắn với các hoạt 

động tôn giáo, tín ngưỡng, lễ hội liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng theo quy 

định và chỉ đạo của Tỉnh; đặc biệt cần tăng cường quản lý, nắm bắt thông tin, 

rà soát kỹ các hoạt động sinh hoạt tôn giáo của các tổ chức chưa được Nhà 

nước công nhận, cấp đăng ký hoạt động và các hoạt động tín ngưỡng tư gia 

tập trung, tự phát…để có biện pháp quản lý, phòng ngừa, ngăn chặn các nguy 

cơ lây lan dịch bệnh từ các hoạt động này.  

 3. Đề nghị các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy: Tổ chức họp, phân công các 

đồng chí trong Ban Thường vụ, Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố 

chịu trách nhiệm phụ trách địa bàn cùng với Ban chỉ đạo cấp xã thực hiện các 

biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt những người từ các tỉnh, thành phố có dịch 

đến, về tỉnh Hải Dương và các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn. 

Tăng cường tuyên truyền đi đôi với kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những 

trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch liên quan đến các hoạt 

động trên. Chịu trách nhiệm nếu để xẩy ra dịch bệnh do yếu tố chủ quan, thiếu 

kiểm soát. 

 Yêu cầu các cơ quan được giao nhiệm vụ khẩn trương triển khai thực 

hiện. Nếu có vướng mắc, phát sinh kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo 

giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy;            (để b/cáo) 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch và các Phó UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Hải Dương; Đài PTTH tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Trung tâm CNTT- VP UBND tỉnh; 

- CV VP UBND tỉnh: Thư, Phượng, Lai, Khoa, Nam, Chình; 

- Lưu: VT, CNGTXD, Cao Cường (12b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lưu Văn Bản 
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