
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HẢI DƢƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /UBND-VP Hải Dương, ngày          tháng 7 năm 2020 

V/v tăng cường công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 
 

 

Kính gửi: 

 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã và thành phố. 

 

Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến 

hết sức phức tạp. Theo thông báo của Bộ Y tế, tính đến ngày 26/7/2020, thế giới 

đã ghi nhận 16.035.540 mắc COVID-19, trong đó có 644.409 người đã tử vong. 

Tại Việt Nam, sau 99 ngày không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng 

thì đến hết ngày 26/7/2020 đã ghi nhận 04 trường hợp dương tính với COVID -

19 tại cộng đồng (Đà Nẵng 03 ca, Quãng Ngãi 01 ca), nâng tổng số ca nhiễm 

COVID-19 lên 420 ca. Cả 04 ca bệnh có yếu tố dịch tễ rất phức tạp, chưa xác 

định được nguồn lây, bệnh nhân đến nhiều chỗ đông người, do đó nguy cơ phát 

tán mầm bệnh trong cộng đồng rất lớn. 

Thực hiện Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Văn phòng 

Chính phủ, Công văn số 3949/CV-BCĐ ngày 24/7/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc 

gia phòng, chống dịch COVID-19 và Công văn số 3961/CV-BCĐ ngày 25/7/2020 

của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; để đảm bảo an toàn 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:  

1. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân tạm dừng việc di 

chuyển đến thành phố Đà Nẵng (Trừ trường hợp đặc biệt) cho đến khi có hướng 

dẫn mới. 

2. Những người đi/đến từ Đà Nẵng về địa phương trong vòng 14 ngày kể 

từ ngày 14/7/2020 phải thực hiện khai báo y tế và cách ly, theo dõi sức khỏe 14 

ngày tại nhà, khi có triệu chứng bất thường như sốt, ho, khó thở... cần đến ngay 

cơ sở y tế gần nhất để khám và lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định.  

3. Giao Sở Y tế, các ngành, địa phương, đơn vị tăng cường theo dõi, bám 

sát diễn biến dịch COVID-19, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các biện 

pháp phòng, chống dịch phù hợp./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực tỉnh ủy; 

- Trường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh; 

- Lưu: VT, VX (120b). 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Dƣơng Thái 
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