
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /UBND-VP Hải Dương, ngày         tháng 6 năm 2021
V/v tiếp tục thực hiện tốt các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Trong thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, đảng, 
chính quyền và toàn thể nhân dân dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản 
đã được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài vào vẫn rất 
cao do dịch bệnh ở các địa phương khác vẫn còn diễn biến phức tạp. Để giữ 
vững thành quả chống dịch của tỉnh cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, 
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn 
vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện tốt các nội 
dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng, chống COVID-19 trên 
phạm vi toàn tỉnh kể từ 0 giờ 00 phút ngày 12/6/2021 (trừ 10 phường nội thành 
của thành phố Hải Dương) cho đến khi có thông báo mới:

a) Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi 
công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét khi tiếp xúc. 
Người dân thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

b) Tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể 
thao, sự kiện có tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, sân vận động và các 
sự kiện lớn chưa cần thiết (Sân Golf Chí Linh chỉ phục vụ đón khách nội tỉnh)

c) Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu: 
khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường, quán 
game…

d) Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ (bán buôn, bán lẻ, xổ số kiến 
thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn...), khu tập luyện thể thao, khu 
di tích, danh lam thắng cảnh được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện nghiêm 
các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch như: trang bị phòng hộ cho 
nhân viên, đo thân nhiệt, khai báo y tế cho khách đến; bố trí đầy đủ phương tiện, 
vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc... Nhà 
hàng, quán ăn không phục vụ tại chỗ.

e) Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh được 
hoạt động trở lại, nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, 
chống dịch (đối với các xe đi, đến các địa phương đang có dịch phải thực hiện 
nghiêm một số biện pháp phòng, chống dịch cụ thể tại các chốt kiểm soát liên 
tỉnh).
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f) Đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự 

cần thiết phải tổ chức thì do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định và thực 
hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm như: phun khử khuẩn, đeo khẩu 
trang, sát trùng tay, ngồi giãn cách; thực hiện giám sát về y tế; không tổ chức 
liên hoan, tiệc mừng.

2. Đối với 10 phường nội thành thành phố Hải Dương (gồm: Trần Phú, Lê 
Thanh Nghị, Hải Tân, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão, Quang 
Trung, Thanh Bình, Tân Bình, Ngọc Châu): giao UBND thành phố Hải Dương 
rà soát và có quy định áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch phù hợp đảm 
bảo an toàn với phương châm vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.

3. Ngoài các qui định tại mục 1 Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành 
phố theo thẩm quyền quyết định bổ sung một số giải pháp phòng chống dịch phù 
hợp với thực tiễn.

4. Sở Giáo dục & Đào tạo phối hợp với các sở, ban, ngành, các cơ quan đơn 
vị liên quan và các địa phương tổ chức hoàn thành các kỳ thi tốt nghiệp, kỳ thi 
tuyển sinh các cấp. Tăng cường và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống 
dịch bệnh COVID-19 trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức thực hiện.

5. Đối với người lao động trở về từ Bắc Giang (khi đã đảm bảo các điều 
kiện an toàn về phòng, chống COVID-19)

- Người lao động có hộ khẩu tại Hải Dương có nguyện vọng trở về theo đề 
nghị của UBND tỉnh Bắc Giang sẽ được bố trí xe đón và tổ chức cách ly tại Ký 
túc xá Trường Đại học Sao Đỏ, Chí Linh. Thời gian cách ly: 14 ngày ở khu cách 
ly và 7 ngày tại gia đình kể từ ngày được đón về từ Bắc Giang.

- Sở Y tế chỉ đạo thực hiện chuẩn bị các điều kiện cách lý tại khu Ký túc 
xá Trường Đại học Sao Đỏ, Chí Linh để thực hiện cách ly tập trung cho người 
lao động về từ Bắc Giang và chịu trách nhiệm theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét 
nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động theo qui định. 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với chính quyền địa phương và 
các cơ quan liên quan bố trí lực lượng quản lý, tổ chức và điều hành hoạt động của 
cơ sở cách ly tại khu Ký túc xá Trường Đại học Sao Đỏ, Chí Linh.

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và 
các đơn vị liên quan tổ chức đón người lao động có nguyện vọng trở về từ Bắc 
Giang và bàn giao cho Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung tại khu Ký túc xá 
Trường Đại học Sao Đỏ, Chí Linh.

6. Sở Thông tin & Truyền thông chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành 
và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch với 
phương châm: "5K + vắc xin + ứng dụng công nghệ bắt buộc trong phòng, 
chống dịch".

7. Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị triển khai tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng 
COVID-19 đợt 3, đợt 4 đảm bảo an toàn, đúng kế hoạch trong đó ưu tiên cho 
những người đã đến thời điểm tiêm mũi 2 và những người ở tuyến đầu chống dịch.
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Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tham mưu việc mua vắc xin; xây 

dựng kế hoạch cụ thể về việc tổ chức tiêm vắc xin theo cơ chế tự chi trả hoặc có 
sự hỗ trợ của nhà nước một phần, toàn phần, phấn đấu tiêm vắc xin trong năm 
2021 đạt đến mức độ miễn dịch cộng đồng.

8. Ngoài các nội dung nêu trên yêu cầu các các sở, ban, ngành, đoàn thể, 
các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục 
thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về công tác 
phòng, chống dịch COVID-19 có liên quan.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa 
phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ COVID-19 tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Các CVNC. VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX(01).Ph (10).

CHỦ TỊCH

Nguyễn Dương Thái
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