
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 5 năm 2021
V/v tăng cường công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương

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

Dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, 
số lượng ca mắc mới và tử vong vẫn tăng ở nhiều nước. Đặc biệt ở một số nước 
láng giềng có chung đường biên giới với nước ta, dịch bệnh đang bùng phát 

mạnh trên diện rộng. Trong nước, đã xuất hiện các ca bệnh lây lan trong cộng 

đồng tại Yên Bái, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hà Nội, Hưng Yên. Trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương, sau dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 một số lượng lớn người đi du lịch, thăm 

thân trở về từ các tỉnh, vùng có ca nhiễm bệnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan 

dịch bệnh ra cộng đồng.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 89/TB-

VPCP ngày 01/5/2021 của Văn phòng Chính phủ; Công điện số 570/CĐ-TTg 

ngày 02/5/2021 về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống 

dịch COVID-19; Công điện số 583/CĐ-BYT ngày 02/5/2021 của Bộ Y tế; Công 

điện số 597/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống 

dịch COVID-19 và Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 04/5/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ 

trưởng các sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân thực hiện một 

số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19 và các quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 04/5/2021 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
2. Khi phát hiện ca dương tính trong cộng đồng cần khẩn trương triển khai 

đồng bộ các giải pháp theo Công văn số 775/BCĐ-PCD ngày 09/3/2021 của Ban 

Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh về việc hướng dẫn tạm thời việc xử lý 

khi phát hiện ca bệnh (F0); tiếp tục thực hiện cách ly tối thiểu 21 ngày đối với các 

đối tượng F1 theo Công văn số 913/BCĐ-PCD ngày 26/3/2021 của Ban Chỉ đạo 
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phòng chống dịch COVID-19 tỉnh về việc tổ chức cách ly y tế tập trung đối với 

các trường hợp tiếp xúc gần (F1) để phòng, chống dịch COVID-19. 

Đối với các đối tượng nhập cảnh thực hiện nghiêm việc cách ly y tế tập 

trung theo Công điện số 597/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống dịch COVID-19 và các qui định hiện hành của tỉnh.

Đối với các trường hợp có liên quan tới các điểm dịch ở tỉnh ngoài thực 
hiện cách ly y tế như sau:

- Người trở về từ tâm dịch (vùng I): thực hiện cách ly tập trung.

- Người trở về từ xã/phường/thị trấn có dịch (vùng II): thực hiện cách ly 

tại nhà 14 ngày.

- Người trở về huyện/thị xã/thành phố có dịch (vùng III): thực hiện khai 

báo y tế, được đi làm và tự theo dõi sức khỏe. Khuyến khích tự xét nghiệm dịch 

vụ sau ít nhất 3-7 ngày trở về địa phương.

- Người trở về từ tỉnh/thành phố có dịch (vùng IV) và các tỉnh khác: khai 

báo y tế, được đi làm và tự theo dõi sức khỏe, khuyến khích xét nghiệm dịch vụ.
- Với những người có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc các biểu hiện nghi 

ngờ nhiễm bệnh COVID-19, cần phải đến ngay các cơ sở y tế gần nhất hoặc 
trạm y tế xã, phường, thị trấn để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.

Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cập nhật thường xuyên danh sách 

các vùng dịch ở trong và ngoài tỉnh, gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố và báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch COVID-19 tỉnh vào lúc 6 giờ 30 phút và 18 giờ hàng ngày (trường hợp 

phát sinh đặc biệt phải báo cáo ngay BCĐ cấp tỉnh để kịp thời xử lý).

3. Tạm dừng việc tổ chức các lễ hội, sự kiện, giao lưu văn hóa, thi đấu thể 
thao, kinh doanh dịch vụ quán bar, karaoke, quán game, rạp chiếu phim, cơ sở 

mát xa, các quán ăn uống vỉa hè, quán ăn uống trong chợ cho đến khi có thông 

báo mới. Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống, quán ăn khác phải chấp hành 

nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; khuyến khích bán hàng mang về nhà; 

vận động nhân dân tạm dừng tổ chức đám cưới; tổ chức đám tang gọn nhẹ, chấp 

hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND các huyện, thị xã, 

thành phố, tùy theo mức độ diễn biến của dịch bệnh ở từng địa phương, khu vực 
có thể triển khai tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh để đảm bảo công tác 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đồng thời có kế hoạch dạy bù cho những 

học sinh trong vùng cách ly y tế và những học sinh thuộc diện F0, F1, F2 để 
đảm bảo hoàn thành chương trình năm học 2020 - 2021.

Các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết thì 

do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định và phải thực hiện nghiêm các biện 
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pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như: đeo khẩu trang, sát trùng tay, ngồi 

giãn cách, thực hiện giám sát về y tế, không tổ chức liên hoan, giao lưu ăn uống.

Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ tình hình dịch ở địa phương để quyết 
định dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu.

4. Giao Sở Y tế khẩn trương xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực, hiệu 

quả công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh đồng thời lập phương án 

riêng cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh về việc bổ sung thêm trang thiết bị, 
máy móc, nguồn lực... để đáp ứng yêu cầu xét nghiệm phục vụ công tác phòng, 

chống dịch trong giai đoạn mới. 

5. Các sở, ngành: Công an, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND 

thành phố Hải Dương, UBND thành phố Chí Linh và các đơn vị có liên quan tăng 

cường công tác phối hợp thực hiện nghiêm túc việc tổ chức cách ly y tế tập trung 

theo qui định tại các văn bản: Công điện số 597/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của 

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc thực hiện nghiêm 

các qui định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung 

phòng chống dịch COVID-19; Quyết định số 1201/QĐ-BCĐ ngày 08/5/2020 của 

Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh về việc ban hành “Qui định tạm thời 

về cách ly y tế tại khách sạn trên địa bàn tỉnh Hải Dương cho người nước ngoài”; 

Quyết định số 936/QĐ-BCĐ ngày 23/3/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống 

COVID-19 tỉnh về việc ban hành “Qui chế tạm thời về việc phối hợp tổ chức cách 

ly y tế tập trung tại khách sạn cho người lao động nước ngoài và thân nhân nhập 

cảnh vào cách ly tại tỉnh Hải Dương”; Công văn số 1038/BCĐ-PCD ngày 

06/4/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh về việc áp 

dụng biện pháp cách ly y tế tập trung và xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người 

nhập cảnh và Công văn số 1514/UBND-VP ngày 01/5/2021 của UBND tỉnh về 
việc tăng cường công tác tổ chức cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 tại 
các khách sạn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND 

các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện./. 
Nơi nhận:
- Như trên;

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Các CV. nghiên cứu VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (30).

CHỦ TỊCH

Nguyễn Dương Thái


