
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 12 năm 2021
V/v tăng cường một số biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 
trên địa bàn tỉnh

  Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại khắp 
các địa phương trên toàn quốc, mỗi ngày có hàng chục nghìn ca mắc mới và hơn 
200 trường hợp tử vong. Tối ngày 27/12/2021, Bộ Y tế đã xác nhận ca mắc 
COVID-19, biến thể Omicron đầu tiên tại Việt Nam. Trên địa bàn tỉnh, trong 04 
ngày liên tiếp (từ ngày 25/12/2021 đến ngày 28/12/2021) đã ghi nhận trên 100 
ca mắc COVID-19 mỗi ngày, số ca mắc có xu hướng tăng dần. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại cuộc họp chiều 
ngày 28/12/2021 giữa Bí thư Tỉnh ủy với các đồng chí lãnh đạo: UBND tỉnh, 
HĐND tỉnh và UBMTTQVN tỉnh về việc phòng chống dịch COVID-19; để kịp 
thời ứng phó với sự lây lan của dịch bệnh, nhất là trong kỳ nghỉ Tết dương lịch, 
UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trên các phương tiên thông 
tin đại chúng, cung cấp thông tin kịp thời về diễn biến tình hình dịch bệnh trong 
nước cũng như trong tỉnh; thông tin các khuyến cáo phòng chống dịch phù hợp 
để người dân chủ động phòng chống dịch cho bản thân và gia đình; vận động 
nhân dân tích cực tham gia công tác phòng chống dịch, kịp thời phát hiện, thông 
báo cho chính quyền địa phương về các tổ chức, cá nhân vi phạm các hoạt động 
phòng, chống dịch COVID-19 nhất là các trường hợp trở về địa phương từ các 
tỉnh, thành phố, khu vực có dịch bệnh diễn biến phức tạp mà không khai báo y tế 
hoặc khai báo không trung thực, các lái xe (vận tải đường dài, xe 100, xe taxi) đi 
về từ vùng dịch mà không khai báo y tế. Khuyến khích khai báo điện tử đối với 
những người trở về từ vùng dịch và tự mua test nhanh kháng nguyên để xét 
nghiệm SARS-CoV-2 cho bản thân và người thân trong gia đình. 

2. Hạn chế một số hoạt động tập trung đông người trong dịp Tết dương 
lịch:

- Việc sinh hoạt, đi lại, giao thương của người dân trong thời gian nghỉ lễ 
tuyệt đối tuân thủ đúng và đầy đủ quy định 5K (khẩu trang, khử khuẩn, không tụ 
tập, khai báo y tế và khoảng cách) của Bộ Y tế.
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- Các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê ... không phục vụ tại chỗ, chỉ bán 
hàng mang về kể từ 0 giờ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 03/01/2022. Nếu có 
nhu cầu bán hàng phục vụ tại chỗ thì chủ nhà hàng phải đăng ký với chính 
quyền địa phương và thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên cho khách 
có sự giám sát của nhân viên y tế.

- Các địa phương có dịch bệnh phức tạp, Chủ tịch UBND cấp huyện xem 
xét ban hành quyết định tạm dừng một số hoạt động tập trung đông người không 
cần thiết, các hoạt động vui chơi, lễ hội, tôn giáo... có nguy cơ bùng phát dịch 
trong thời gian nghỉ Tết dương lịch, phù hợp với tình hình thực tế tại địa 
phương.

3. Khuyến khích các nhà thuốc, quầy thuốc... (gọi chung là các cửa hàng 
dược) nhập test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 (những loại test có trong 
danh mục được Bộ Y tế cấp phép) để phục vụ nhu cầu của nhân dân tại địa 
phương.

4. Sở Y tế:
- Chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh, các sở, ban, ngành 

liên quan và các địa phương giám sát chặt chẽ chất lượng test nhanh kháng 
nguyên lưu thông trên thị trường, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng 
tình hình dịch bệnh để trục lợi, thực hiện không đúng chủ trương của tỉnh về 
công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

- Hướng dẫn người dân và doanh nghiệp về cách thức quản lý và sử dụng 
test nhanh kháng nguyên và xử lý tình huống khi có kết quả dương tính với SARS-
CoV-2 (có video hướng dẫn phát thường xuyên trên Đài Phát thanh và Truyền 
hình tỉnh và trên môi trường mạng). 

- Khẩn trương ban hành hướng dẫn việc điều trị F0 tại nhà đối với các 
trường hợp F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ; hướng dẫn sử dụng 
xét nghiệm, định nghĩa ca bệnh COVID-19 và truy vết F1 theo Công văn số 
11011/BYT-KCB ngày 28/12/2021 của Bộ Y tế và Công văn số 11042/BYT-DP 
ngày 29/12/2021 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19;

- Hướng dẫn các địa phương kiểm soát người về từ các tỉnh, thành phố, 
khu vực có dịch theo đúng qui định của Bộ Y tế.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ban, ngành, đoàn thể liên 
quan khẩn trương mua bổ sung test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kít test 
xét nghiệm RT-PCR và sinh phẩm, đảm bảo số lượng, chất lượng theo kế hoạch 
đã duyệt và đúng các qui định hiện hành đáp ứng kịp thời yêu cầu ứng phó 
phòng chống dịch.

5. Tiêm vắc xin
- Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên (liều 

cơ bản, liều bổ sung và liều nhắc lại).

https://nld.com.vn/tap-trung-dong-nguoi.html
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- Các địa phương tăng cường chỉ đạo đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối 
tượng để tiêm vét, tiêm bổ sung, tiêm nhắc lại đúng theo qui định không để sót 
người đủ điều kiện tiêm mà không được tiêm vắc xin phòng COVID-19.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân trong độ tuổi đi tiêm vắc 
xin phòng COVID-19. Đối với những người đủ điều kiện tiêm vắc xin nhưng 
không tiêm phải chịu trách nhiệm tự trả viện phí nếu mắc COVID-19.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện việc phát sóng thường 
xuyên các hướng dẫn phòng chống dịch bệnh (video tuyên truyền...) theo yêu 
cầu của Sở Y tế để phổ biến đến nhân dân toàn tỉnh biết, thực hiện. 

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố cần chủ động nguồn lực mua và sử 
dụng test nhanh kháng nguyên để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ”.

8. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục vận động các tổ chức, cá 
nhân, doanh nghiệp ủng hộ test nhanh kháng nguyên để kịp thời điều phối, hỗ 
trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng 
chống dịch.

9. Các doanh nghiệp
- Chủ doanh nghiệp có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể 

công nhân, người lao động hạn chế tối đa việc tiếp xúc đông người.
- Rà soát, bổ sung, điều chỉnh phương án phòng, chống dịch COVID-19 

phù hợp với tình hình thực tế và theo hướng dẫn của chính quyền địa phương; 
nêu cao ý thức tự giác phòng chống dịch.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa 
phương, đơn vị, doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình 
triển khai thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị các địa phương, đơn vị báo cáo 
ngay về Sở Y tế (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh 
COVID-19 tỉnh) để được hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- BCĐ phòng chống COVID-19 tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- BCĐ phòng chống COVID-19 huyện/Tx/Tp;
- Các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh;
- TTYT các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT, KGVX(01).Phượng(15b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Hùng
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