
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

BỆNH COVID-19 TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /BCĐ-PCD Hải Dương, ngày         tháng  5  năm 2021
V/v tăng cường đánh giá và 
thực hiện cập nhật thông tin 
trên website antoancovid.vn

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Hải Dương trong thời gian qua cơ bản 
đã được kiểm soát, từ ngày 27/4/2021 đến nay có 10 ca mắc COVID-19  (trong 
đó có 07 ca mắc tại cộng đồng). Tuy nhiên, trong bối cảnh số lượng ca mắc 
COVID-19 không ngừng gia tăng tại các địa phương trong toàn quốc, trong đó 
có một số tỉnh lân cận với tỉnh ta, do vậy trong thời gian tới dịch bệnh COVID-
19  có thể bùng phát bất cứ lúc nào nếu không kịp thời triển khai các biện pháp 
phòng chống dịch quyết liệt và triệt để.

Theo số liệu thống kê trên website https://antoancovid.vn lúc 8h00 ngày 
17/5/2021, chỉ số an toàn phòng, chống dịch COVID-19 toàn tỉnh chỉ đạt 23,2%, 
trong đó mức độ không an toàn đang ở mức rất cao 72,0% và mức độ rủi ro là 
4,8%. Nguyên nhân do các đơn vị trực thuộc các Sở, ngành như: Y tế, Công 
thương, Giao thông vận tải, Giáo dục & Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, 
Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp 
tỉnh…không thực hiện tự đánh giá và cập nhật trên hệ thống phần mềm (hoặc có 
đánh giá nhưng không cập nhật). 

Thực hiện Chỉ thị số 06/CĐ-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2021 về việc tăng 
cường triển khai các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch COVID-19; Chỉ 
thị số 14-CT/TU ngày 04/5/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh 
đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh; 
Công văn số 1595/UBND-VP ngày 7/5/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường 
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ngành: Công thương, Lao động, Thương binh và Xã hội, 
Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Giáo dục & Đào tạo, Ban Quản lý các Khu 
công nghiệp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở lao động thuộc quản lý nhà 
nước (Trường học, khách sạn, khách sạn cách ly, siêu thị, trung tâm thương mại, 
cơ sở lao động, cơ sở sản xuất kinh doanh…) thực hiện rà soát, tự đánh giá các 

https://antoancovid.vn
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quy định về đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 theo Bộ tiêu 
chí của các Bộ, Ngành, UBND tỉnh và BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 
tỉnh đã ban hành:

+ Quyết định số 572/QĐ-BCĐ ngày 16/02/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá nguy cơ 
lây nhiễm dịch COVID-19 tại cơ sở lao động.

+ Quyết định số 109/QĐ-BCĐ ngày 24/02/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh về việc ban hành “Bộ tiêu đánh giá nguy cơ lây 
nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng”.

+ Quyết định số 626/QĐ-BCĐ ngày 25/02/2021 của BCĐ phòng, chống 
dịch bệnh COVID-19 tỉnh về Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn 
phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ 
thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương.

+ Quyết định số 675/QĐ-BCĐ ngày 01/3/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh về việc ban hành “Bộ tiêu chí đánh giá nguy cơ 
lây nhiễm dịch COVID-19 tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương”.

+ Quyết định số 704/QĐ-BCĐ ngày 04/03/2021 của BCĐ phòng, chống 
dịch bệnh COVID tỉnh về Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, 
chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương.

- Chỉ đao các cơ sở trực thuộc thường xuyên thực hiện việc cập nhật điểm 
tự đánh giá kết quả lên websiteantoancovid.vn. 

- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc triển khai và xử lý nghiêm các cơ sở 
không đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Hạn 
chế đến mức thấp nhất tình trạng ngừng trệ, gián đoạn trong lao động sản xuất 
do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

2. Sở Giao thông vận tải
Chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh phương tiện vận tải, bến tàu, nhà 

ga, bến xe, bến thủy nội địa, cảng xếp dỡ hàng hóa, trên phương tiện giao thông 
công cộng… trên địa bàn thực hiện rà soát, tự đánh giá các quy định về đảm bảo 
an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện cập nhật điểm tự đánh 
giá lên website theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải để kịp thời đăng tải 
lên hệ thống Bản đồ an toàn COVID-19 quốc gia. Thực hiện kiểm tra, giám sát 
việc triển khai và xử lý nghiêm các cơ sở, đơn vị không đảm bảo an toàn trong 
phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.
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3. Sở Y tế
- Chỉ đạo các cơ sở y tế, cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh 

thực hiện tự đánh giá hàng tháng theo Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn ban hành tại 
Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 và Bộ tiêu chí phòng khám an 
toàn phòng chống dịch COVID-19 ban hành tại Quyết định số 4999/QĐ-BYT 
ngày 01/12/2020; cập nhật kết quả trên website, khắc phục ngay các vấn đề tồn 
tại. Kiên quyết xử lý các vi phạm, đình chỉ hoạt động các cơ sở y tế không đảm 
bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

-Tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 
tỉnh có biện pháp xử lý cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân không nghiêm túc thực 
hiện theo quy định hiện hành về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và không 
thực hiện tự đánh giá, cập nhật trên website antoancovid.vn. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hải Dương, Đài Phát thanh 
truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh

Tăng cường công tác truyền thông, thường xuyên cập nhật bản đồ an toàn 
Covid trên các trang thông tin điện tử của tỉnh để người dân, các cơ quan, đơn 
vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nắm được.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu các sở, ngành, 
địa phương và các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện để đảm 
bảo đánh giá trung thực, khách quan tình hình dịch bệnh nhằm ổn định tư tưởng, 
tâm lý của người dân cũng như khách đến tham quan, giao dịch thương mại, 
dịch vụ trên địa bàn tỉnh góp phần đảm bảo vừa thực hiện phòng, chống dịch 
vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ phòng, chống COVID-19 tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Lưu: VT, VX(01).Ph(10).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Minh Hùng
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