
ỦY 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         năm 2020 

V/v tăng cường phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 
 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các doanh nghiệp có sử dụng lao động người 

nước ngoài trên địa bàn tỉnh. 
 

Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đã và đang diễn biến phức tạp, 

đã nhiều ngày liền xuất hiện các ca nhiễm trong cộng đồng tại Thành phố Đà 

Nẵng và một số tỉnh, thành phố, chưa xác định được nguồn lây và có nguy cơ 

lây nhiễm tại nhiều địa phương trong cả nước. 

Thực hiện Thông báo 262/TB-VPCP ngày 29/7/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về việc Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 

Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 và 

Thông báo số 1886-TB/TU ngày 29/7/2020 của Tỉnh ủy Hải Dương về việc 

Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong tình hình mới,  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, Chủ tịch UBND 

các huyện, thị xã, thành phố đề cao trách nhiệm, huy động cả hệ thống chính trị 

vào cuộc, phát huy mạnh mẽ phương châm 4 tại chỗ; bình tĩnh, chủ động ứng 

phó mọi tình huống; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là nhưng không được 

gây hoang mang, mất ổn định trong dân.    

2. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh 

Dừng việc tổ chức đoàn đi tham quan, du lịch ở các tỉnh Miền Trung và di 

chuyển bằng phương tiện máy bay. Các trường hợp đi ra ngoài tỉnh từ 02 ngày 

trở lên hoặc đi 01 ngày đến vùng có dịch, khi về phải khai báo y tế. Cán bộ, 

công chức, viên chức đi từ Đà Nẵng và các vùng có dịch về phải tự cách ly tại 

nhà và làm việc theo chế độ trực tuyến. Các hội nghị đông người phải thực hiện 

đo thân nhiệt, sát khuẩn, đeo khẩu trang. Tạm dừng các hoạt động có qui mô 

đông người có yếu tố tỉnh ngoài tham gia, tổ chức trên địa bàn tỉnh (từ 50 người 

trở lên).  

3. Sở Thông tin & Truyền thông, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh, Báo 

Hải Dương 
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Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, Đài phát thanh các huyện, thị xã, 

thành phố, Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác thông 

tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình, 

diễn biến dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang nơi 

công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tụ tập đông 

người khi không cần thiết, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát 

khuẩn để người dân được biết, nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19. 

4. Sở Y tế 

- Chủ động theo dõi sát thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh, tham mưu 

kịp thời, đồng bộ cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh để 

Ban Chỉ đạo tỉnh báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh có các biện pháp phòng chống 

dịch kịp thời, hiệu quả.  

- Tập trung tổng rà soát quy trình khám, chữa bệnh để đảm bảo không xảy 

ra tình trạng lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế; rà soát hệ thống cơ sở vật chất, 

nguồn lực để tăng cường phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới. Trước hết 

là phương tiện, vật tư phục vụ cho xét nghiệm trên diện rộng và cán bộ lực 

lượng chuyên môn đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch.  

- Khẩn trương tổng rà soát, truy vết những người có liên quan đi từ thành 

phố Đà Nẵng về Hải Dương (có danh sách từng người cụ thể), báo cáo Ban chỉ 

đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh theo qui định.   

- Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan hướng 

dẫn, giám sát việc thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nhập 

cảnh vào tỉnh. 

- Chỉ đạo các cơ sở y tế khám chữa bệnh tăng cường công tác khám sàng 

lọc, điều tra, giám sát lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp có triệu chứng mắc 

bệnh viêm đường hô hấp (kèm theo có yếu tố dịch tễ đi từ vùng dịch về), những 

trường hợp nghi nhiễm COVID-19, hoặc bị viêm đường hô hấp cấp tính nặng, 

hoặc chùm trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính để kịp thời phát hiện, cách 

ly, khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch. 

- Chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hướng dẫn các doanh nghiệp 

mua sắm hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế để phục vụ việc xét nghiệm SARS-

CoV-2 cho các chuyên gia nước ngoài khi có văn bản đồng ý của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh. 

4. Công an tỉnh 

- Chỉ đạo cơ quan Công an địa phương tăng cường công tác quản lý chặt 
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chẽ người nước ngoài trên địa bàn tỉnh; tập trung tổng rà soát, phát hiện những 

người nhập cảnh trái phép, đưa vào khu cách ly; xử lý nghiêm những tổ chức, cá 

nhân liên quan tới việc đưa người, chứa chấp người nhập cảnh trái phép.  

- Phối hợp với y tế và các địa phương rà soát, lập danh sách chi tiết toàn 

bộ những trường hợp trở về Hải Dương từ vùng dịch (Đà Nẵng và một số tỉnh, 

thành liên quan) yêu cầu thực hiện khai báo y tế và cách ly theo qui định. 

- Xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin không đúng, sai sự thật về 

dịch COVID-19 gây hoang mang trong dư luận. 

5. Sở Lao động, Thương Binh & Xã hội 

Thông tin tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn có các 

chuyên gia vào làm việc tiếp tục thực hiện nghiêm các yêu cầu tại Công văn số 

3949/CV-BCĐ ngày 24/7/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 về việc tăng cường bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 cho 

chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc.   

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

- Chỉ đạo các bộ phận liên quan và Trung đoàn 125 (Cộng Hòa - Chí 

Linh) tổ chức cách ly y tế tập trung cho người Việt Nam về từ nước ngoài đảm 

bảo theo đúng qui định. 

- Kiểm soát chặt chẽ các trường hợp cách ly y tế tập trung tại các khách 

sạn; đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống dịch tại các khách sạn được trưng 

dụng. Xử lý nghiêm những khách sạn hoặc những người đang cách ly không 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. 

7. Sở Công thương và Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương 

- Đôn đốc các đơn vị sản xuất khẩu trang y tế, trang thiết bị phòng, chống 

dịch trên địa bàn toàn tỉnh ổn định sản xuất, kinh doanh, nguồn nguyên liệu, sẵn 

sàng đáp ứng tối đa nhu cầu thị trường theo hướng chủ động sản xuất gắn với 

đảm bảo chất lượng, không để xảy ra tình trạng khan hiếm. Ưu tiên cung cấp 

cho các bệnh viện, cơ sở y tế và cộng đồng để phục vụ nhu cầu phòng, chống 

dịch bệnh.  

- Tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm theo qui định đối với các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh lợi dụng tình hình dịch bệnh để găm hàng, gây khan 

hiếm giả tạo, tăng giá bất hợp lý tác động tiêu cực đến thị trường và tâm lý 

người dân.  

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Tất cả các địa phương trong tỉnh đều phải khẩn trương rà soát phương án, 

kế hoạch phòng, chống dịch của địa phương mình, đáp ứng yêu cầu phòng, chống 
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dịch bệnh trong tình hình mới. 

 - Tiếp tục tuyên truyền để nhân dân tuyệt đối không được chủ quan, lơ là 

nhưng cũng không được gây hoang mang, mất ổn định trong dân; thực hiện 

đúng và đầy đủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Vận động nhân 

dân thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương các trường hợp nhập cảnh 

trái phép trong cộng đồng để có biện pháp xử lý kịp thời. 

 - Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hải Dương và 

thành phố Chí Linh chỉ đạo các bộ phân liên quan thường xuyên rà soát, kiểm 

tra toàn bộ quy trình thực hiện cách ly tại khách sạn, đảm bảo chặt chẽ, nghiêm 

túc đủ thời gian cách ly theo qui định. Không được để lây nhiễm chéo hoặc lây 

lan dịch bệnh ra cộng đồng. 

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát từng 

đối tượng, phân loại, lập danh sách toàn bộ những trường hợp trên địa bàn khu 

dân cư, thôn (đội) đi đến, về từ vùng dịch khác nhau (Thành phố Đà Nẵng và 

một số tỉnh thành có dịch khác), chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh 

COVID-19 trong tình hình mới./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Thường trực và các Ban HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;  

- Các thành viên BCĐ phòng chống COVID-19 tỉnh; 

- Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; 

- Các bệnh viện tuyến tỉnh; 

- Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Khách sạn được trưng dụng làm nơi cách ly y tế; 

- Lưu: VT, KGVX(01). Ph(150). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Dƣơng Thái  
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