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bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

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

        Chí Linh, ngày       tháng    năm 2021

                                  - Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19 TP;                                         
                                 - Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể;
                                 - UBND và Trạm Y tế các xã, phường;

                                - Các khu công nghiệp, Doanh nghiệp, trường học, các đơn vị sản        
xuất kinh doanh các cơ sở Y, dược tư nhân trên địa bàn.

  Thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Thủ 
tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19, Quyết định số 
4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của Bộ Y tế về ban hành Bộ tiêu chí phòng khám an 
toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp; Đặc biệt là 
ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lương Văn Cầu triển 
khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành 
phố tại hội nghị sáng ngày 27/01/2021.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu: Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 
bệnh Covid -19 TP; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể; UBND và Trạm Y tế 
các xã, phường; các khu công nghiệp, doanh nghiệp, trường học, đơn vị sản xuất kinh 
doanh, các cơ sở Y, Dược tư nhân trên địa bàn, thực hiện ngay một số nhiệm vụ cấp bách 
trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố: 

1. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố và các cơ sở y tế tư nhân
- Chủ động phối hợp với đơn vị liên quan để tăng cường thực hiện truyền thông 

phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng các nội dung hướng 
dẫn phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ của Ban chỉ đạo 
(BCĐ) phòng, chống dịch COVID – 19 tỉnh Hải Dương và của BCĐ phòng, chống dịch 
bệnh COVID-19 thành phố.

- Phối hợp chặt chẽ với CNC tỉnh Hải Dương trong việc xét nghiệm sàng lọc đối 
tượng Khu công nghiệp Cộng Hòa, phân xưởng của công ty TNHH điện tử POYUN để 
kịp thời truy vết các đối tượng F1,F2,F3....Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra 
giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Nắm chắc kết quả xét 
nghiệm, truy vết báo cáo về BCĐ thành phố (qua phòng Y tế thành phố), thực hiện phun 
hóa chất tiêu độc khử trùng ngay tại ổ dịch theo quy định. Thực hiện nghiêm các quy 
định tại khu cách ly tập trung. Xây dựng phương án tổ chức cách ly tập trung khi có số 
lượng người cần cách ly tăng cao.          

- Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, phường chủ động tham mưu cho UBND các xã, 
phường thực hiện ngay việc kiểm soát người đi, đến địa phương và trụ sở làm việc  tổ 
chức hoạt động, chiến dịch huy động các ban ngành, đoàn thể, thanh niên, học sinh sinh 
viên và từng hộ gia đình thực hiện thường xuyên công tác vệ sinh môi trường, phát 



quang cây cối, hạn chế tối đa nguồn lây nhiễm hoặc có yếu tố nguy cơ.
- Phòng Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, phổ biến các nội dung 

liên quan đến việc thực hiện các công tác phòng, chống dịch bệnh các cơ sở y tế tư nhân 
trên địa bàn thành phố theo bộ tiêu chí phòng khám an toàn phòng, chống dịch COVID-
19 và các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp cấp tại Quyết định 4999/QĐ-BYT ngày 
01/12/2020 của Bộ Y tế.

- Phối hợp với phòng Tài chính- Kế hoạch thành phố lập dự trù mua sắm trang 
thiết bị y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch.

2. Ban chỉ huy quân sự, Công an thành phố 
- Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Ban chỉ huy quân sự và các ban ngành 

đoàn thể tổ chức các chốt kiểm soát tại xóm Đông, thôn Kim Điền và thực hiện giãn 
cách xã hội các thôn của xã Hưng Đạo theo phương án đã được lãnh đạo UBND thành 
phố phê duyệt, thực hiện phương châm 4 tại chỗ. Nắm chắc tình hình lao động người 
nước ngoài hoạt động trên địa bàn thành phố.

- Chủ động đề xuất báo cáo Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương hỗ 
trợ lực lượng lập chốt trên tuyến quốc lộ 37.

- Ban chỉ huy quân sự thành phố phối hợp với Trung tâm y tế xây dựng phương 
án tổ chức cách ly tập trung khi có số lượng người cần cách ly tăng cao, báo cáo Bộ chỉ 
huy quân sự tỉnh Hải Dương xem xét để bố trí cách ly tại Trung đoàn 125.          

- Xử lý hành chính những người không chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng. 
Phối hợp với các lực lượng chức năng truy vết sàng lọc các đối tượng F1, F2.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Chỉ đạo các nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền đối với cán bộ giáo 

viên, nhân viên, học sinh về phòng chống dịch bệnh COVID – 19. Thực hiện nghiêm các 
biện pháp phòng chống dịch bệnh như: đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn; 
phối hợp với phụ huynh học sinh theo dõi nắm chắc tình hình sức khỏe học sinh, nếu có 
biểu hiện sốt cao, khó thở báo cáo với các cơ quan y tế. Tổ chức dọn vệ sinh nhà trường.

- Các trường phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện truy vết các đối tượng 
F1,F2; thường xuyên thông tin báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh về phòng Giáo 
dục và Đào tạo thành phố.

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố
- Phối hợp với Phòng Y tế, TTYT thành phố bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị  

y tế cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
5. Phòng Văn hóa- Thông tin, Đài truyền thanh và Trung tâm Văn hóa thể 

thao thành phố, Thành đoàn
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, ngành Y tế các cơ quan, đơn vị liên 

quan xây dựng nội dung tuyên truyền sâu rộng, phù hợp những vấn đề có liên quan đến 
phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

- Thực hiện đưa thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19 
và các bệnh lây truyền nguy hiểm khác trên người trên Cổng thông tin điện tử thành phố 
và các trang mạng chính thống của thành phố.



- Thường xuyên cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh. Đưa tin, phản ánh kịp thời 
các đơn vị, địa phương làm tốt công tác phòng, chống dịch và những đơn vị còn  lơ là, 
chủ quan.

- Thành đoàn chủ trì phối hợp với phòng Văn hóa thông tin tuyên truyền tổ chức 
cài đặt ứng dụng Bluezone.

6. Các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch; các cơ quan, ban ngành, 
đoàn thể thành phố

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế thành 
phố chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Bố 
trí lực lượng tham gia các chốt kiểm soát phòng chống dịch. 

- Các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bám sát địa bàn phụ trách; chịu 
trách nhiệm trước Thành ủy, UBND thành phố, Ban chỉ đạo thành phố nếu để dịch bệnh 
xảy ra.

7. UBND các xã, phường
- Tạm dừng các hội nghị không cấp bách, các hoạt động tập trung đông người 

nhất là các lễ hội, canh đàn tế lễ tại các khu di tích trên địa bàn thành phố.
- Yêu cầu BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các xã, phường kích kích 

hoạt lại các tổ “Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng” gọi tắt 
là “ Tổ COVID-19 cộng đồng” ở tất cả các thôn, KDC trên địa bàn quản lý và thực hiện 
nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ. Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng đối 
tượng nắm chắc diễn biến sức khỏe từng người. Huy động các nguồn lực cho công tác 
phòng, chống dịch tại địa phương đạt hiệu quả.

- Tuyên truyền nội dung công văn chỉ đạo về phòng, chống dịch COVID-19 của 
Chính phủ, Bộ Y tế, của tỉnh Hải Dương và thành phố trên đài truyền thanh xã, phường 
đến toàn thể nhân dân. Thường xuyên thực hiện 5k của Bộ Y tế ( Đeo khẩu trang – Khử 
khuẩn – Giữ khoảng cách – Không tập trung đông người – Khai báo Y tế). 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, UBND thành phố 
đề nghị nhân dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và sát khuẩn tay, thực hiện giãn 
cách xã hội theo đúng quy định.

Nhận được công văn này, yêu cầu Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 
bệnh Covid -19 TP; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể; UBND và Trạm Y tế 
các xã, phường; các khu công nghiệp, doanh nghiệp, trường học, đơn vị sản xuất kinh 
doanh, các cơ sở Y, Dược tư nhân trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                     KT. CHỦ TỊCH
- Như trên;                                                                                     PHÓ CHỦ TỊCH
- Thường trực Thành ủy; (Để B/c)
- TT HĐND thành phố; (Để B/c)
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Lưu: VT.

                                                                                   Nguyễn Văn Thưởng
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