
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HẢI DƢƠNG 

 

 

Số:           /UBND-VP 
V/v tiếp tục đẩy mạnh phòng, 

chống dịch COVID-19 trong 

tình hình mới 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do -  Hạnh phúc 
 

                  

Hải Dương, ngày              tháng 3 năm 2020 

 

     Kính gửi:   

- Các sở: Y tế, GD&ĐT, VHTT&DL, LĐTB&XH; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh 

phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; Công điện số 156/CĐ-TTg 

ngày 02/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn 164/TTg-KGVX ngày 

03/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch do vi 

rút Corona gây ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

1. Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các 

huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm, quyết liệt các chỉ 

đạo của Ban Bí thư tại Công văn số 79-CV/TW ngày 30/1/2020; Chỉ thị số 

13/CT-TTg ngày 11/3/2020 và Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị 46-CT/TU ngày 31/01/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Hải Dương; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 02/02/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Hải Dương; chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng cho mọi tình huống; tiếp tục 

quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế 

để bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân. 

- Chủ động, quyết liệt ngăn chặn, phát hiện nhanh và kiểm soát chặt chẽ 

nguồn lây bệnh (nội địa và xâm nhập từ ngoài vào); tổ chức cách ly hoặc giám sát 

người đã tiếp xúc với người bệnh, người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với 

người bệnh theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 tỉnh và của Sở Y tế; rà soát người nhập cảnh trong 14 ngày qua nhưng 

không thuộc diện cách ly tập trung, phát hiện kịp thời nguồn lây bệnh. 

- Thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả các hành khách nhập cảnh 

vào tỉnh theo quy định, quản lý thông tin khai báo chặt chẽ, hiệu quả và phát hiện 

sớm để thực hiện cách ly đối với những trường hợp đến từ hoặc đi qua vùng dịch. 

- Quản lý chặt chẽ hoạt động du lịch, bảo đảm an toàn; phát hiện và xử lý 

kịp thời nguy cơ lây nhiễm bệnh từ nước ngoài qua đường du lịch. 



2 
 

- Tạm hoãn các đoàn đi công tác nước ngoài; trường hợp đặc biệt phải báo 

cáo Chủ tịch UBND tỉnh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ; khuyến cáo người dân 

không ra nước ngoài, nhất là đến các vùng có dịch. 

2. Sở Y tế 

- Tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp cách ly theo hướng dẫn của Ban 

Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh đến từ, đi qua 

vùng có dịch tại các cơ sở cách ly; thực hiện sàng lọc và áp dụng các biện pháp 

phòng, chống dịch phù hợp đối với từng loại trường hợp tại các khu cách ly tập 

trung, không để lây chéo. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương: Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Quân đội, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh việc chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để thực 

hiện việc cách ly; xây dựng kịch bản và tổ chức tập dượt cách ly 01 khu dân cư 

khi có dịch; xây dựng kế hoạch cách ly trên diện rộng, có phương án huy động 

khách sạn, cơ sở lưu trú... làm nơi cách ly tập trung. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương chăm lo bảo vệ sức khỏe, 

bảo đảm điều kiện sinh hoạt, không để lây nhiễm cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y 

tế, lực lượng vũ trang làm việc tại các khu cách ly tập trung. 

- Cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch cho các cơ 

quan thông tấn, báo chí về diễn biến dịch trên địa bàn tỉnh; về các trường hợp 

thuộc đối tượng cách ly tập trung hoặc giám sát y tế, theo dõi sức khỏe tại cộng 

đồng theo đúng quy định; chú trọng đưa tin có chọn lọc nhằm ổn định xã hội. 

3. Công an tỉnh 

- Tăng cường kiểm soát người nhập cảnh vào tỉnh; giám sát đăc biệt các 

trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, 

chồng, con của người Việt Nam (cư trú, lưu trú tại tỉnh) tại các nước Đan Mạch, 

Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha. 

- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan xử lý nghiêm, kể cả xử lý theo 

pháp luật hình sự các trường hợp đưa tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư 

luận, mất ổn định xã hội và các hành vi găm hàng, tăng giá, gây bất ổn thị trường 

theo đúng quy định của pháp luật. 

- Đề xuất các hình thức xử lý nghiêm khắc, đủ sức răn đe; chủ trì, phối hợp 

với Sở Y tế đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm về khai báo y tế, không chấp 

hành cách ly. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Tổ chức khoanh vùng, cách ly và tiêu độc khử trùng ngay đối với những 

khu vực phát hiện có người nhiễm bệnh; kiểm soát chặt chẽ người ra vào khu vực 
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cách ly. 

- Chỉ đạo chính quyền cơ sở, nhất là phường, xã, thôn, tổ dân phố... tập 

trung rà soát phát hiện nhanh nhất các trường hợp nghi nhiễm bệnh để có biện 

pháp phù hợp; vận động người dân hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông 

người, tăng cường các hoạt động nâng cao sức khỏe, thể lực. 

5. Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chủ động, tập trung 

chỉ đạo công tác phòng chống dịch coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm; xử lý 

nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ 

trong phòng, chống dịch bệnh. Hạn chế tổ chức cuộc họp, sự kiện và hoạt động 

tập trung đông người; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, 

điều hành, học tập, khai báo điện tử, kiểm soát dịch bệnh; hướng dẫn, khuyến 

khích người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. 

6. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức, đoàn thể trong 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động phối hợp với Ngành Y tế và 

chính quyền địa phương tăng cường công tác vận động nhân dân tuân thủ các biện 

pháp phòng chống dịch bệnh; nghiêm túc thực hiện việc cách ly, giám sát y tế, 

phát hiện kịp thời các trường hợp nghi nhiễm; phát động toàn dân nâng cao ý thức 

và tăng cường các hoạt động tự bảo vệ sức khỏe./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu QH tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh và VP.UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ VN tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Báo Hải Dương, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh; 

- Các phòng, ban VP.UBND tỉnh; 

- TTYT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn tỉnh; 

- Các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- Lưu: VT, VX (01). Ph(100). 

CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Dƣơng Thái 
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