
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 8 năm 2021
V/v tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 
trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

  Kính gửi:
- Các thành ủy, thị ủy, huyện ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Từ ngày 27/7/2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 115 ca mắc 
COVID-19 tại 07 huyện, thành phố. Để ngăn chặn kịp thời sự lây lan của dịch 
bệnh trên địa bàn tỉnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và BCĐ phòng chống dịch đã chỉ 
đạo thực hiện nhiều giải pháp khẩn trương, kịp thời và đồng bộ: xét nghiệm diện 
rộng với khu vực có nguy cơ cao; phong tỏa chặt chẽ khu vực có ca bệnh F0; 
triển khai các Chốt kiểm soát tỉnh để kiểm soát chặt chẽ người ra vào tỉnh, đặc 
biệt là các trường hợp trở về từ các vùng có dịch. Trong 18 ngày qua chưa ghi 
nhận ca mắc trong cộng đồng, hiện nay chỉ còn 07 khu vực thực hiện các biện 
pháp phòng, chống dịch. Tuy nhiên, dịch bệnh trên toàn quốc vẫn đang diễn 
biến hết sức phức tạp, một số tỉnh lân cận vẫn phát sinh các ổ dịch mới trong 
cộng đồng, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2021 cán bộ công chức, viên chức, 
người lao động của các đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội 
sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục, đây là dịp dễ nảy sinh dịch bệnh xâm nhập, tạo 
thành ổ dịch trên địa bàn tỉnh. Để giữ vững thành quả chống dịch trên địa bàn 
tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương nêu cao tinh thần 
cảnh giác, không được lơ là chủ quan, cần tăng cường và kiên quyết thực hiện 
tốt một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục tăng cường quán triệt, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 
chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y 
tế và các qui định của tỉnh. 

2. Siết chặt công tác quản lý và thực hiện các biện pháp phòng, chống 
dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; tăng cường nâng cao hiệu quả hoạt động của 
các Chốt kiểm dịch, kiểm soát chặt chẽ người ra vào tỉnh, kiên quyết không bỏ 
lọt những người từ vùng có dịch trở về mà không được kiểm soát, giám sát, đây 
là biện pháp phòng chống dịch rất quan trọng không để xâm nhập mầm bệnh 
mới vào địa bàn tỉnh, cần tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm tra, giám sát 
công tác quản lý phòng, chống dịch tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh, trung  
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tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích… nhất là trong dịp nghỉ Lễ, ngày 
cuối tuần.

3. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát của Tổ Covid cộng đồng 
nhằm phát hiện sớm các trường hợp ho, sốt và người mua thuốc ho sốt, người 
về từ vùng có dịch…; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và áp dụng những biện 
pháp kiên quyết để người dân chấp hành nghiêm túc 5K mọi lúc, mọi nơi (kể cả 
người đã tiêm đủ 2 liều vắc xin). 

4. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể 
nhân dân nếu không có việc thật sự cần thiết hoặc lý do công vụ thì không đi ra 
khỏi địa bàn tỉnh; không để xẩy ra tình trạng tụ tập ăn uống, gặp mặt dịp nghỉ lễ 
Quốc khánh (02/9) để phòng tránh lây nhiễm COVID-19. 

5. Căn cứ vào tình hình thực tế dịch bệnh trên địa bàn, Chủ tịch UBND 
các huyện, thị xã, thành phố chủ động tổ chức rà soát, đánh giá, quyết định cho 
phép hoạt động trở lại một số dịch vụ thiết yếu và cần thiết khác để phục vụ 
nhân dân nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, 
chống dịch theo qui định và chịu trách nhiệm về Quyết định của mình trước Chủ 
tịch UBND tỉnh về quyết định đó.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương nghiêm túc 
triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND 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 ().

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Minh Hùng
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