
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

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

Số:            /UBND-VP Hải Dương, ngày          tháng 5 năm 2021
V/v tăng cường thực hiện các 
biện pháp 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.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước đang diễn biến hết 
sức phức tạp, liên tục ghi nhận các biến chủng mới của vi rút SARS-CoV-2 trên 
diện rộng ở nhiều tỉnh, thành phố trong nước. Đặc biệt là ổ dịch tại Bệnh viện 
Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Cơ sở 2 tại Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) và 
Bệnh viện K Hà Nội có số người mắc mới (dương tính với SARS-CoV-2) tăng 
nhanh. Trên địa bàn tỉnh ta từ ngày 14/4/2021 đến ngày 06/5/2021, đã có 79 
người đến khám, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bước đầu đã 
xác định 7 ca dương tính với SARS-CoV-2 phát hiện tại Bệnh viện Bệnh nhiệt 
đới Trung ương và 02 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Bệnh viện K Hà Nội, 
102 trường hợp F1, 1337 trường hợp F2 và còn gia tăng trong những ngày tiếp 
theo. Đây là nhóm nguy cơ rất cao có khả năng làm lây lan ra cộng đồng trên 
phạm vi toàn tỉnh.

Để kiểm soát có hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng và chủ 
động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh trên toàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các 
sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, 
đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm các nội 
dung sau:

1. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp quán triệt sâu sắc 
các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCĐ 
Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCĐ 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh. 

Cần rút kinh nghiệm từ làn sóng dịch lần thứ 3 để có giải pháp cho làn 
sóng dịch lần thứ 4 như: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không lơ là, 
chủ quan, tăng tốc thực hiện các biện pháp phát hiện sớm nguồn lây, cách ly kịp 
thời, khoanh vùng nhanh gọn, dập dịch triệt để.

Khi phát hiện ca bệnh (F0) phải ngay lập tức khoanh vùng rộng, truy vết 
thần tốc, lấy mẫu xét nghiệm thật nhanh (trả kết quả trong vòng 24h), cách ly 
chặt chẽ, đánh giá nguy cơ để phong tỏa thật gọn và điều trị hiệu quả với 
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phương châm: chủ động, quyết liệt, sáng tạo, “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, nhân 
lực tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ) và “5 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ 
tiến độ, rõ hiệu quả và rõ trách nhiệm).

2. Một số giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19
2.1. Về thu thập thông tin và truy vết thần tốc
Sở Y tế cần liên hệ ngay với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và 

Bệnh viện K Hà Nội để thu thâp thông tin, danh sách những người có liên quan 
để phối hợp truy vết thần tốc theo qui định. Phát huy hiệu quả vai trò của Tổ 
Covid-19 cộng đồng; xử lý nghiêm những trường hợp không tự giác khai báo y 
tế hoặc khai báo không trung thực.

2.2. Về việc hạn chế một số hoạt động từ 0 giờ ngày 08/5/2021 đến hết 
ngày 30/5/2021 

a) Tạm dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người 
trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường 
học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với 
người tại các địa điểm công cộng. Khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu 
không cần thiết và thực hiện “Thông điệp 5K” của Bộ Y tế. Xử phạt nghiêm các 
trường hợp không chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết 
thì do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định và phải thực hiện nghiêm các 
biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như: đeo khẩu trang, sát trùng 
tay, ngồi giãn cách, thực hiện giám sát về y tế.

b) Tạm dừng các nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, văn hóa thể thao, 
giải trí tại các địa điểm tập trung từ 20 người trở lên.

c) Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu 
(khu di tích, khu vui chơi, giải trí, giải thi đấu thể thao, phòng tập gym, yoga, cơ 
sở làm đẹp, gội đầu, karaoke, phòng trà, phòng hát giao lưu văn nghệ, mát-xa, 
quán bar, vũ trường, quán game, rạp chiếu phim...); vận động nhân dân tạm 
dừng tổ chức đám cưới, tổ chức đám tang nhanh gọn; nhà hàng, quán ăn không 
phục vụ tại chỗ. Ngoài ra, Chủ tịch UBND các huyện/thị xã/thành phố theo thẩm 
quyền quyết định các cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác cần tạm dừng hoạt động.

2.3. Đối với ngành giáo dục
 a) Cho phép trẻ mầm non, học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo 

dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tạm dừng học trực tiếp tại trường từ 
ngày 10/5/2021 cho tới khi có thông báo mới.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo 
các nhà trường kiểm tra kết thúc học kỳ 2 trực tiếp trên lớp và tổ chức dạy học 
trực tuyến cho học sinh từ cấp tiểu học trở lên trong thời gian tạm dừng đến 



3

trường, đảm bảo đủ thời lượng, kiến thức, kỹ năng để hoàn thành chương trình 
năm học 2020 - 2021 theo quy định.

c) Đối với học sinh lớp 9 và lớp 12, tùy theo tình hình dịch bệnh tại mỗi 
địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố xem 
xét, quyết định cho các trường có thể tổ chức dạy học trực tiếp muộn nhất đến 
31/5/2021, song phải đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng.

2.4. Về truy vết
Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y 

tế và chính quyền cấp huyện, xã tiến hành truy vết các trường hợp có tiếp xúc 
liên quan với ca bệnh để nhanh chóng khoanh vùng, cách ly theo đúng qui định.

2.5. Về xét nghiệm
Sở Y tế huy động năng lực xét nghiệm tối đa của các bệnh viện tuyến 

tỉnh, trực tiếp điều phối công tác láy mẫu, xét nghiệm hàng ngày, bảo đảm tất cả 
các mẫu xét nghiệm đều phải trả kết quả chậm nhất trong 24h; chỉ đạo Trung 
tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) rà soát, đề xuất bổ sung máy móc, vật tư, 
nhân lực để nâng công suất xét nghiệm lên đáng kể; thống nhất cho CDC triển 
khai thí điểm giải pháp tối ưu hóa và tăng hiệu quả quy trình khai báo- lấy mẫu - 
xét nghiệm - báo cáo kết quả xét nghiệm Covid-19. 

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xây dựng kế hoạch 
lấy mẫu xét nghiệm cho công tác phòng chống đợt dịch thứ tư này; chú ý lấy 
mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên ở những nhóm đối tượng khu vực có nguy cơ cao 
như: Chợ, bến tàu, bến xe, siêu thị, trung tâm mua sắm tập trung đông người, 
các cơ sở khám chữa bệnh, nhà máy, phân xưởng…để sớm phát hiện và dập 
dịch. 

2.6. Về phong tỏa cách ly
UBND cấp huyện chỉ đạo Công an huyện, thị xã, thành phố phối hợp với 

lực lượng quân đội, y tế và các lực lượng khác tổ chức phong tỏa nghiêm ngặt 
trong các vùng cách ly y tế để đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống dịch bệnh 
COVID-19.

2.7. Về cung cấp thông tin dịch bệnh
Sở Y tế xây dựng quy trình cung cấp, chia sẻ thông tin về kết quả xét 

nghiệm các ca nghi nhiễm Covid-19 theo đúng quy định và phục vụ hiệu quả, 
nhanh chóng cho công tác phòng chống dịch. Xử lý nghiêm các trường hợp cung 
cấp thông tin khi chưa được phép của cấp có thẩm quyền, làm sai lệch thông tin 
dẫn tới hoang mang, lo sợ trong nhân dân và ảnh hưởng tới công tác phòng 
chống dịch. 
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2.8. Về tổ chức cách ly y tế tập trung 
- UBND cấp huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

cấp huyện chuẩn bị sẵn sàng các địa điểm cách ly tập trung (đảm bảo tối thiểu 
cách ly được 1.000 người mỗi đơn vị cấp huyện); tổ chức cách ly chặt chẽ, 
nghiêm túc theo đúng qui định, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm chéo trong 
khu cách ly tập trung.

- UBND thành phố Hải Dương, Chí Linh chủ động rà soát các điều kiện 
tổ chức cách ly của các khách sạn được chỉ định làm nơi cách ly tập trung cho 
người nhập cảnh, khách sạn nào không đáp ứng đầy đủ yêu cầu về phòng chống 
dịch thì tạm dừng tổ chức cách ly tập trung.

- Về thời gian cách ly y tế tập trung (áp dụng cho các trường hợp F1 và 
người nhập cảnh):

+ Các trường hợp phải cách ly tập trung theo quy định phải cách ly ít 
nhất 21 ngày liên tục, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần 
vào ngày đầu, ngày thứ 14 và ngày thứ 20 trong thời gian cách ly tập trung. 

+ Sau khi kết thúc cách ly tập trung phải tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, 
nơi lưu trú 07 ngày và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 
(tính từ ngày kết thúc cách ly tập trung).

2.9. Về điều trị bệnh nhân COVID-19
Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị thành lập các kíp điều trị nòng cốt là các bác 

sỹ, nhân viên y tế trực tiếp tham gia điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 trong đợt 
dịch bệnh vừa qua. Giao Bênh viện Đa khoa tỉnh chủ trì phối hợp với UBND 
thành phố Chí Linh, Sở Xây dựng rà roát lại toàn bộ cơ sở vật chất của Bệnh 
viện dãn chiến số 3 để sẵn sàng sử dụng khi cần thiết. 

2.10. Về quản lý người nước ngoài
Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, 

Ban Quản lý các khu công nghiệp tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở 
sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động người nước ngoài, xử lý nghiêm các 
trường hợp vi phạm doanh nghiệp vi phạm.

2.11. Về công tác tuyên truyền
Sở Thông tin & Truyền thông và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa 

bàn toàn tỉnh cần đưa thông tin chính xác về dịch bệnh, tránh gây hoang mang 
trong nhân dân, nhưng cũng không đưa những thông tin làm cho người dân mất 
cảnh giác, lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

2.12. Về việc tiêu thụ hàng hóa và nông sản
Việc lưu thông và tiêu thụ hàng hóa, nông sản trên địa bàn tỉnh trong 

thời gian có dịch bệnh và sau dịch bệnh thực hiện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 
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lưu thông hàng hóa và tiêu thụ nông sản do đồng chí Lưu Văn Bản, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban. 

2.13. Về tài chính
Giao đồng chí Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài 

chính phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư và các sở, ngành, đơn vị có liên quan dự 
trù kinh phí để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch của tỉnh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
-  Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh;
- BCĐ phòng chống COVID-19 tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, Báo HD, Đài PT&TH tỉnh;
- Lưu: VT, VX (01).Ph(50)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Nguyễn Dương Thái
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