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Số:          /UBND-YT

V/v tăng cường thực hiện biện pháp 
phòng, chống dịch Covid-19 

          
             Chí Linh, ngày 27 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: 
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố;
- Các phòng,  ban, ngành đoàn thể liên quan;
- Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường.

Theo thống kê số liệu mới nhất từ Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện 
y  tế công cộng Việt Nam cho biết, tính đến 7h00phút ngày 27/4/2021, thế giới 
ghi nhận 148.459.956 người mắc, 3.132.842 người tử vong do Covid-19 tại 221 
quốc gia, vùng lãnh thổ. Tại Lào, Campuchia, Ấn Độ... trong những ngày qua số 
ca mắc COVID-19 đã gia tăng một cách nhanh chóng. 

Thực hiện Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19; để 
đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành 
phố, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm 
các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như sau:

1. Tiếp tục tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao 
trách  nhiệm người đứng đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện 
pháp  phòng, chống dịch đã đề ra với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát 
hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định 
tình  hình”. Củng cố lại Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp, các 
Tiểu ban và duy trì tổ chức hoạt động thường xuyên. 

2. Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân biết được tình hình  dịch 
bệnh trên thế giới và trong nước, các nguy cơ dịch bệnh bùng phát, lây lan  trở lại 
và tác hại đối với sức khỏe, kinh tế, xã hội trên địa bàn thành phố; thực hiện 
nghiêm “thông điệp 5K” của Bộ Y tế, yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc nơi 
công  cộng, nơi tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng; 
tuyên  truyền mạnh mẽ về lợi ích của việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 
để người dân hưởng ứng tích cực thực hiện. 

3. Công an thành phố phối hợp với các phòng, ban ngành, UBND các 
xã, phường và các Tổ COVID cộng đồng chủ động rà soát, quản lý chặt chẽ 
người nhập cảnh, nhất là từ các quốc gia có biên giới đường bộ và đường biển 
giáp  với Việt Nam; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh 
trái phép theo qui định của pháp luật; tiếp tục giám sát, tổ chức cách ly người 
nhập  cảnh tại các cơ sở cách ly y tế tập trung, cơ sở lưu trú theo đúng qui định. 

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các biện pháp 
phòng,  chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở, loại hình kinh doanh (Trường 
học, Cơ sở Y tế, doanh nghiệp, cơ sở lao động, kinh doanh dịch vụ cà phê, quán 
ăn, ….) theo các Bộ tiêu chí đã được UBND tỉnh ban hành; xử lý nghiêm các tổ 
chức, cá nhân vi phạm qui định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

5. Hạn chế tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần 
thiết, trường hợp cần thiết, phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 



dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn và đúng quy định. Khuyến cáo cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động và người dân hạn chế đi tham quan, du lịch 
đến những nơi có tập trung đông người, những vùng có nguy cơ lây nhiễm cao 
dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm nay cần hạn 
chế việc tổ chức tập trung đông người, các hoạt động giao lưu, liên hoan. 

6. Tiếp tục tạm dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu có nguy cơ làm 
lây lan dịch bệnh như: massage, karaoke, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, 
quán game, internet công cộng cho đến khi có thông báo mới. 

7. Giao Trung tâm Y tế chỉ đạo các Trạm Y tế rà soát lại các cơ sở tiêm 
chủng về cơ sở vật chất, nhân lực, vật lực và kỹ năng xử lý các phản ứng bất lợi 
sau tiêm… Cơ sở nào đáp ứng đầy đủ các điều kiện nói trên mới cho phép triển 
khai tiêm chủng; đẩy nhanh  tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo 
số lượng đã được phân bổ, bảo đảm hiệu quả, an toàn và không để vắc xin quá 
hạn. 

8. Củng cố và duy trì hoạt động các Tổ COVID cộng đồng và Tổ An 
toàn COVID trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; hướng dẫn lấy mẫu 
xét nghiệm 100% các đối tượng có biểu hiện ho, sốt, khó thở trong cộng đồng, cơ 
quan, đơn vị và doanh nghiệp. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện 
nghiêm khâu sàng lọc, phân luồng, cách ly và xét nghiệm toàn bộ các trường hợp 
nghi ngờ. 

9. Các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là các cơ sở y tế 
(lập danh sách nhân lực có kinh nghiệm phòng chống dịch trong đợt dịch vừa 
qua, thành lập dự phòng các đội, tổ công tác y tế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ 
trong điều trị, tổ chức cách ly…) chủ động rà soát nhân lực, cơ sở vật chất 
và trang thiết bị, hoàn chỉnh các phương án chủ động ứng phó với dịch bệnh 
COVID-19 trong mọi tình huống với phương châm “4 tại chỗ”.  

Trường hợp phát hiện ca bệnh, phải tập trung chỉ đạo, áp dụng ngay 
các  biện pháp khoanh vùng, truy vết, cách ly; kiên quyết không để dịch bệnh lây 
lan  trên diện rộng. Việc áp dụng các biện pháp cách ly, phong tỏa, giãn cách xã 
hội phải theo phương châm thiết thực, hiệu quả; bảo đảm an toàn nhưng không để 
sản xuất, kinh doanh bị đình trệ ở quy mô quá mức cần thiết; hạn chế tối đa 
tác  động bất lợi đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. 

Trên đây là văn bản chỉ đạo của UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, 
đơn vị, phòng, ban ngành, đoàn thể thành phố và UBND các xã, phường nghiêm 
túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;    (Để báo cáo)
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- BCĐ phòng chống dịch Tp;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;  
- UBND các xã, phường ; 
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thưởng

         KT. TRƯỞNG BAN
            PHÓ TRƯỞNG BAN

              PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PH
      Nguyễn Văn Huỳnh
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