
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HẢI DƢƠNG 

Số:         /UBND-VP 

V/v tăng cường kiểm soát và ứng 

dụng công nghệ thông tin trong 

công tác phòng, chống dịch Covid-

19 trên địa bàn tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải Dương, ngày        tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, Ngành, Đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 Trong những ngày vừa qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh đang diễn biễn phức tạp, đã xuất hiện thêm các ca nhiễm mới trong cộng 

đồng và có nguy cơ bùng phát trên diện rộng trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chỉ 

đạo của Tỉnh ủy, thần tốc dập dịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương, kiên quyết 

không để lây lan ra diện rộng; đồng thời, nắm bắt về tình hình dịch bệnh Covid-

19 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh để có phương án chỉ đạo kịp 

thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

 1. Thủ trưởng các Sở, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp tỉnh; Chủ tịch 

UBND cấp huyện thực hiện và chỉ đạo UBND các xã phường, thị trấn: 

a) Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, cụ thể: Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 

20/02/2021 về triển khai cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone và khai báo y tế 

điện tử trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Văn bản số 652/BCĐ đạo ngày 27/02/2021 

của Ban chỉ đạo về xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm 

việc trong tình hình mới;  

b) Chỉ đạo các Tổ An toàn Covid của đơn vị thành lập nhóm về phòng, 

chống dịch Covid-19 của đơn vị mình trên ứng dụng mạng xã hội (Zalo,...), các 

cán bộ, công chức, người lao động có trách nhiệm khai báo y tế, khai báo thông 

tin về lịch trình, quá trình tiếp xúc của bản thân hàng ngày lên nhóm và chịu 

trách nhiệm về nội dung thông tin đã khai báo. Các thành viên trong nhóm 

không được tự ý phát tán thông tin trong nhóm ra ngoài khi chưa được sự đồng 

ý của Thủ trưởng (hoặc người được phân công phụ trách) của cơ quan.  

2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách 

nhiệm tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp (ngoài Khu công nghiệp) thuộc 

lĩnh vực, địa bàn quản lý tạo lập nhóm Zalo về phòng, chống dịch Covid-19 để 

theo dõi, thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị và cung cấp thông 

tin khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Đối với các doanh nghiệp trong 
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các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giao Ban Quản lý các khu công nghiệp 

tỉnh chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện. 

 Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các 

huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết 

quả về Tỉnh ủy, UBND tỉnh qua nhóm Zalo đã được thành lập./. 

  
Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/cáo); 

- Chủ tịch, Các phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh (t/hiện); 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Báo Hải Dương; Đài PT-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX, Nam (7). 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Dƣơng Thái 
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