
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 7 năm 2021
V/v tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19

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

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước đang diễn biến rất 
phức tạp, liên tục ghi nhận các trường hợp mắc mới ở nhiều tỉnh, thành phố 
trong nước, đặc biệt là sự lây lan dịch bệnh COVID-19 từ các tỉnh phía Nam ra 
ngoài phía Bắc; những ngày qua, số ca nhiễm mới trong nước đã vượt ngưỡng 
1000 ca/ngày. Mặc dù tỉnh ta đang kiểm soát tốt dịch bệnh (hơn 30 ngày qua 
không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng), tuy nhiên đã xuất hiện một số 
biểu hiện chủ quan, lơ là, mất cảnh giác như: công tác quản lý người đến/trở về 
từ các địa phương khác chưa chặt chẽ, việc chấp hành qui định 5K chưa nghiêm; 
một số nơi như: chợ, quán ăn, quán bia, nhà hàng, bến tàu, bến xe…chưa đảm 
bảo yêu cầu công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.  

Để giữ vững thành quả chống dịch và chủ động kiểm soát, ngăn chặn, ứng 
phó với dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã 
hội, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND 
các huyện, thị xã, thành phố cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh COVID-19, cụ thể như sau:

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh 
đạo chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát việc chấp hành các chủ trương, pháp luật và các qui định, biện pháp 
phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền để người 
dân thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế; tổ chức kiểm soát chặt chẽ 
việc khai báo y tế và quản lý đối với những người từ tỉnh khác về; khuyến cáo 
người dân hạn chế di chuyển đến các địa phương hiện đang có diễn biến phức 
tạp về dịch bệnh COVID-19. Nơi nào để xảy ra tình trạng lây lan dịch bệnh 
trong cộng đồng do lỗi chủ quan thì người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn 
vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Tiếp tục củng cố, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ 
Covid cộng đồng và Tổ an toàn Covid trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

3. Thực hiện xét nghiệm và cách ly y tế đối với các trường hợp sau:
- Người trở về từ tâm dịch: thực hiện cách ly tập trung 21 ngày.
- Người trở về từ xã/phường/thị trấn có dịch: thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày. 
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- Người trở về từ huyện/thị xã/thành phố có dịch: thực hiện khai báo y tế, 
được đi làm và tự theo dõi sức khỏe. Khuyến khích tự xét nghiệm dịch vụ ngay 
sau khi trở về địa phương.

- Người trở về từ tỉnh/thành phố có dịch và các tỉnh khác: khai báo y tế, 
được đi làm và tự theo dõi sức khỏe, khuyến khích xét nghiệm dịch vụ. Riêng 
người từ thành phố Hồ Chí Minh về phải cách ly tập trung 21 ngày.

- Với những người có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc người có dấu hiệu 
nghi ngờ nhiễm COVID-19 phải ở nhà, đeo khẩu trang, thông báo ngay cho cơ 
sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế 
trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong 
thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.

Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hàng ngày phải cập nhật các vùng 
dịch tễ trong cả nước để các địa phương biết và chủ động thực hiện các biện 
pháp phòng chống dịch trên địa bàn.

4. Công an tỉnh phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố: kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh, đặc biệt là các trường hợp nhập 
cảnh trái phép, tổ chức cách ly theo qui định; tăng cường công tác tuần tra, kiểm 
tra, giám sát và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống 
dịch COVID-19 (hằng ngày có báo cáo kết quả về BCĐ phòng, chống COVID-
19 tỉnh); tái thiết lập các chốt kiểm soát dịch tại địa bàn giáp danh với các tỉnh, 
thành phố có dịch bệnh diễn biến phức tạp, tuyệt đối không để lọt những người 
từ vùng dịch vào tỉnh.

5. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm các biện 
pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc Gia 
phòng chống dịch và Bộ Y tế, phải tuyệt đối giữ an toàn: dự phòng, phát hiện 
sớm các trường hợp dịch xâm nhập vào các cơ sở khám chữa bệnh để đảm bảo 
nguồn nhân lực y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch. Giao Sở Y tế tham 
mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; các KCN, cụm công nghiệp, doanh nghiệp; xét 
nghiệm cho các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao tại cộng đồng trên phạm vi 
toàn tỉnh.

6. Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công 
nghiệp và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát 
công tác phòng chống dịch tại các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý, kiên quyết 
không để dịch bệnh COVID-19 lây lan trong các Khu công nghiệp (KCN), 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp duy trì 
thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch vừa 
phát triển kinh tế xã hội. 
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7. Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị liên quan và 
UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm Công điện số 914/CĐ-
TTg ngày 06/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp 
bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 để thực hiện mục tiêu kép và các 
Văn bản của Trung ương và tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19 có 
liên quan; căn cứ vào chức năng nhiệm vụ chủ động phối hợp và rà soát, điều 
chỉnh, bổ sung phòng chống dịch tại cơ quan, đơn vị phù hợp với yêu cầu mới./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh;
- BCĐ phòng chống COVID-19 tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, Báo HD, Đài PT&TH tỉnh;
- Lưu: VT, VX (01).Ph(50)

CHỦ TỊCH

Triệu Thế Hùng
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