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CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trên địa bàn tỉnh
----Thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới, trong nước diễn
biến ngày càng phức tạp, xuất hiện thêm những chủng vi rút mới, tốc độ lây lan
nhanh chóng và nguy hiểm hơn. Trên địa bàn tỉnh đã có nhiều trường hợp liên
quan tới các ổ dịch tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nam,..; trong đó, có một số trường
hợp tiếp xúc gần với người nhiễm Sar-CoV-2. Dịch bệnh trên địa bàn tỉnh có nguy
cơ bùng phát cao sau thời gian 4 ngày nghỉ lễ.
Trong điều kiện toàn tỉnh đang tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026,
cùng với thời điểm học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi cuối cấp, nông dân chuẩn bị
thu hoạch nông sản... Để tiếp tục chủ động kiểm soát, ngăn chặn và ứng phó kịp
thời với dịch bệnh Covid-19, thực hiện có hiệu quả mục tiêu "kép" của Chính phủ,
Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc,
đoàn thể chính trị -xã hội, ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 các cấp
cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách
như sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và các quy định,
quy chế về phòng, chống dịch của Bộ Y tế; nâng mức độ cảnh báo, đặt toàn tỉnh ở
tình trạng khẩn cấp với nguy cơ dịch bệnh, xác định rõ đây là làn sóng dịch bệnh
thứ tư đang có nguy cơ bùng phát trên địa bàn tỉnh. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ
đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, ban chỉ đạo các cấp với phương châm: chủ
động, quyết liệt, sáng tạo, "4 tại chỗ" và "5 rõ"; kiên quyết không để dịch bệnh
bùng phát trở lại trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND cấp
huyện phải chịu trách nhiệm về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, mọi
trường hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không
nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng chống dịch phải được xác định trách nhiệm
tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định.
2. Yêu cầu khai báo y tế bắt buộc theo hướng dẫn của Bộ Y tế đối với tất cả
những trường hợp ra khỏi tỉnh sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 khi quay về địa phương,
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các trường hợp từ các địa phương đang có dịch đến Hải Dương làm việc, sinh
sống; vận động nhân dân cài đặt và khai báo y tế trên các ứng dụng NCOVI,
BLUEZONE,...). Phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo y tế hoặc
khai báo y tế không trung thực theo quy định của pháp luật.
3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh Covid-19, yêu cầu người dân bắt buộc đeo khẩu trang khi
ra khỏi nhà, nơi tập trung đông người và thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y
tế. Tăng cường kiểm tra, xử phạt và tuyên truyền về các trường hợp vi phạm trong
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để nâng cao ý thức chấp hành trong nhân dân.
Vận động nhân dân tạm dừng việc tổ chức các đám cưới, đám tang cần tổ chức gọn
và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh.
4. Kịp thời phát hiện và áp dụng ngay các biện pháp cách ly, lấy mẫu xét
nghiệm theo quy định đối với các trường hợp là F1, F2 có liên quan tới các ca
dương tính với Sar-CoV-2 ở tỉnh ngoài. Khi xuất hiện ca dương tính trong cộng
đồng cần khẩn trương khoanh vùng, truy vết thần tốc, lấy mẫu xét nghiệm và trả
kết quả trong 24h, tổ chức cách ly y tế, phong tỏa thật gọn để ảnh hưởng ít nhất tới
sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân. Thực hiện cách ly tối thiểu 21 ngày
đối với người thuộc đối tượng F1 và chỉ kết thúc cách ly đối tượng F2 khi đối
tượng F1 thực sự an toàn.
5. Tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị,
cơ sở trên địa bàn, đặc biệt là: trong các khu công nghiệp, trong nhà máy, phân
xưởng, cơ sở y tế, trường học, chợ, siêu thị, phương tiện giao thông công cộng,
khách sạn, nhà nghỉ, các cơ sở thờ tự, khu di tích, các sự kiện tập trung đông
người…; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Hạn chế tối đa
các sự kiện tập trung đông người. Tạm dừng việc tổ chức các lễ hội, sự kiện, giao
lưu văn hóa, thi đấu thể thao, các hoạt động tôn giáo tập trung đông người….Tiếp
tục dừng hoạt động đối với các quán bar, karaoke, quán game, rạp chiếu phim, cơ sở
mát xa… Đối với các sự kiện chính trị, xã hội tập trung đông người cần thiết tổ chức
phải được sự đồng ý của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp.
Giao UBND tỉnh ban hành văn bản tạm dừng các hoạt động không thiết yếu
để phòng chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh, chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo xây
dựng phương án dạy học trực tuyến trong điều kiện phòng, chống dịch; chủ tịch
UBND cấp huyện căn cứ vào mức độ nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn ban hành
quyết định các hoạt động không thiết yếu phải tạm dừng cho phù hợp. Giao Tổ
công tác tăng cường phòng chống dịch của tỉnh, Ban quản lý các Khu công nghiệp,
UBND cấp huyện tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch trong các doanh
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp bảo đảm an toàn với dịch bệnh mới cho
tiếp tục sản xuất.
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6. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo củng cố, nâng cao năng lực xét
nghiệm của các cơ sở xét nghiệm trên địa bàn tỉnh; trang bị thêm máy móc, bổ
sung nguồn nhân lực cho Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh (CDC) đáp ứng yêu
cầu xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống dịch; chỉ đạo Sở Y tế củng cố các
cơ sở điều trị, lập danh sách sẵn sàng huy động lực lượng bác sỹ, nhân viên y tế
của tỉnh đã tham gia điều trị đợt chống dịch vừa qua, tổ chức tập huấn phác đồ điều
trị theo Quyết định số 2008/QĐ-BYT, ngày 26/4/2021 của Bộ Y tế về việc ban
hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 do chủng vi rút Corona mới.
7. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong các hoạt động
chuẩn bị cho công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Giao cho Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì phối
hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh hướng dẫn cụ thể về công
tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động bầu cử.
8. Tăng cường, củng cố hoạt động của các Tổ Covid-19 cộng đồng, Tổ an
toàn Covid-19 trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; kịp thời phát hiện những
trường hợp nhập cảnh trái phép, những trường hợp từ địa phương khác đến cư trú
trên địa bàn; phát hiện các trường hợp ho, sốt, khó thở trong cộng đồng để kịp thời
xử lý. Giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ động huy động nguồn xã hội hóa
để hỗ trợ, động viên lực lượng tham gia Tổ Covid -19 cộng đồng.
9. Tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin và thực hiện điều chuyển vắc xin
giữa các huyện cho phù hợp với tiến độ; đồng ý mở rộng việc tiêm vắc xin cho đối
tượng có nguy cơ nhiễm Sar-CoV-2 cao, tiếp xúc nhiều người như: tiểu thương ở
chợ, nhân viên làm việc trên các bến xe, tuyến xe, nhân viên giao hàng…
10. Công an tỉnh tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh về cư trú, làm
việc tại địa phương, nhất là người nhập cảnh trái phép, xử lý nghiêm theo quy định
của pháp luật. Rà soát, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở cách ly tập trung đối
với người nước ngoài nhập cảnh vào tỉnh và người Việt Nam trở về từ nước ngoài
đang thực hiện cách ly tại tỉnh. Tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong cơ sở
cách ly và từ cơ sở cách ly lây ra ngoài cộng đồng; tạm dừng việc tổ chức cách ly
đối với các cơ sở vi phạm, không bảo đảm các điều kiện cách ly theo quy định.
Giao cho thành phố Hải Dương chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan bố trí
các khách sạn, cơ sở lưu trú làm địa điểm cách ly cho phù hợp.
11. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo về lưu thông hàng
hóa để chỉ đạo hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân trong bối cảnh có dịch bệnh.
Giao Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh chủ trì phối hợp với Sở xây dựng quản
lý, tăng cường cơ sở vật chất của bệnh viện dã chiến số 3 để sẵn sàng trở lại hoạt
động; quản lý ký túc xá trường Đại học Sao đỏ làm cơ sở cách ly tập trung khi cần
thiết.
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Các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể chính trị - xã hội; ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy
trực thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ
quan, đơn vị và người đứng đầu ở các cấp, các ngành trong tỉnh có trách nhiệm chỉ
đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị. Các đồng chí Thường trực
Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được
phân công phụ trách các huyện, thị xã, thành phố và Ban Chỉ đạo phòng, chống
Covid-19 tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và chịu trách nhiệm trong
công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống Covid-19 ở địa phương được phân công
phụ trách.
Chỉ thị này phổ biến, quán triệt đến chi bộ.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để b/c);
- Thủ tướng Chính phủ,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- BCS đảng Bộ Y tế,
- Các ban, BCS đảng, đảng đoàn,
- Các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh,
- Các bệnh viện tuyến tỉnh,
- Các huyện, thị ủy, thành uỷ, đảng uỷ TTTU,
- UBND các huyện, thị xã, thành phố,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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