
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 01 năm 2021
V/v tăng cường đợt cao điểm phòng, 
chống dịch COVID-19 trong dịp Tết 

Nguyên Đán - Tân Sửu 2021

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

Thực hiện Công điện số 1838/CĐ-TTg ngày 27/12/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phòng, chống dịch COVID-19;

Thực hiện Thông báo số 22-TB/TU ngày 08/12/2020 của Tỉnh ủy Hải 
Dương thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện các 
biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về việc 
tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp 
tết nguyên đán năm 2021;

Để đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 
tỉnh trong dịp tết Tân Sửu 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực 
hiện các nội dung sau:

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp cần nêu cao 
tinh thần trách nhiệm trong phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm các 
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch, Bộ 
Y tế và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Các cơ quan thông tấn báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo 
Hải Dương …. đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 
đại chúng về công tác phòng chống dịch COVID-19, nhấn mạnh thông điệp 5K 
của Bộ Y tế (Khẩu trang; Khử khuẩn; Khoảng cách; Không tập trung đông 
người và Khai báo y tế):

- Bắt buộc đeo khẩu trang tại các khu vực cách ly, các cơ sở khám chữa 
bệnh, chợ, bến xe, ga tàu, trên các phương tiện giao thông công cộng. 

- Nhân viên phục vụ trong siêu thị và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, 
uống phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc.

- Người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, hạn chế tụ tập đông người khi 
không thật cần thiết.

- Phát động toàn dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin 
trong phòng, chống dịch bệnh như Bluezone, NCOVI, tự giác khai báo y tế (trực 
tiếp hoặc điện tử); tố giác người nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh. 



2
3. Tạm dừng các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người khi không thật 

cần thiết; trường hợp thật sự cần thiết thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp 
phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt... theo đúng quy 
định; các cấp, các ngành, địa phương khi tổ chức các sự kiện, hoạt động có tiếp xúc 
với người đến từ nước ngoài, nhất là từ các nước có nguy cơ cao phải hỏi ý kiến 
của cơ quan y tế; tạm dừng việc tổ chức các đoàn đi du lịch đến những nơi có nguy 
cơ cao xảy ra dịch bệnh COVID-19.

4. Các cơ sở lưu trú, cơ sở khám chữa bệnh thường xuyên tự đánh giá việc 
thực hiện các yêu cầu, hướng dẫn phòng, chống dịch, công khai kết quả tự đánh 
giá trên hệ thống bản đồ chống dịch.

5. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa 
phương quản lý chặt chẽ hoạt động nhập cảnh, ngăn chặn triệt để các trường hợp 
nhập cảnh trái phép; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, 
chống dịch.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh tổ chức 
quản lý chặt chẽ công tác cách ly tập trung tại Trung đoàn 125 - Bộ CHQS tỉnh 
và tại các khách sạn theo đúng quy trình, quy định, thời gian cách ly; tuyệt đối 
không để lây chéo trong khu cách ly và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

7. Sở Y tế chủ trì, điều phối xét nghiệm khi có dịch xảy ra trên địa bàn; 
chỉ đạo mở rộng xét nghiệm cho các trường hợp nghi ngờ; tổ chức diễn tập, tập 
huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ giám sát, xét nghiệm, đội phản ứng 
nhanh đáp ứng dịch. Trường hợp xảy ra lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng, 
phải chủ động tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh, BCĐ phòng chống dịch của 
tỉnh thực hiện giãn cách xã hội đối với các khu vực có nguy cơ cao và khoanh 
vùng phù hợp./.
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;
- Lưu: VT, KGVX (30).

CHỦ TỊCH

 
Nguyễn Dương Thái
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