
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

Số:            /UBND-VP
V/v thực hiện các biện pháp phòng 
chống dịch và hạn chế một số hoạt 
động nhằm kịp thời, chủ động kiểm 

soát dịch bệnh COVID-19

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

Hải Dương, ngày       tháng 11 năm 2021

Kính gửi:
- Các phòng, ban, đơn vị thành phố;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thành phố;
- Ủy ban nhân dân các phường, xã;
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. 

Trong 04 ngày vừa qua, trên địa bàn thành phố phát sinh 10 ca bệnh trong 
cộng đồng, chưa rõ nguồn lây, diễn biến dịch bệnh đang rất phức tạp. Để triển khai 
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công 
văn số 4094/UBND-VP ngày 08/11/2021 và chủ động, kịp thời kiểm soát dịch 
bệnh, thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 
128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ. Ủy ban nhân dân thành phố Hải 
Dương yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và UBND các 
phường xã trên địa bàn triển khai thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Người ho sốt, người từ tỉnh ngoài, vùng có dịch về thành phố (kể cả người 
Hải Dương trở về), khách đến cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp làm việc, liên hệ 
công tác phải khai báo đầy đủ, kịp thời, trung thực các thông tin với Trạm Y tế xã, 
phường, Tổ COVID cộng đồng, Tổ an toàn COVID ở mỗi địa phương, cơ quan, 
doanh nghiệp. 

Mọi người dân thành phố có trách nhiệm báo ngay cho chính quyền địa 
phương các trường hợp ho sốt, đi về từ tỉnh ngoài về mà không khai báo, vi phạm 
quy định phòng chống dịch. 

2. Nhằm chủ động kịp thời kiểm soát dịch bệnh, bổ sung hạn chế một số 
hoạt động sau kể từ 0h ngày 10/11/2021 trên địa bàn thành phố:

- Nghiêm cấm tất cả các hoạt động bán hàng rong, các hàng quán bày bán vi 
phạm vỉa hè, lòng đường, trật tự đô thị.

- UBND các phường, xã chỉ đạo Ban/Tổ quản lý các chợ đầu mối, chợ dân 
sinh tái lập các chốt kiểm soát dịch bệnh, đồng thời được phép hạn chế số lượng 
người vào chợ nếu không bảo đảm giãn cách; yêu cầu người đến từ tỉnh ngoài 
không tiếp xúc trực tiếp khi khai báo, giao nhận hàng hóa. 

- Hạn chế mức thấp nhất hoạt động tại các khu vực vườn hoa, công viên, các 
khu vui chơi, giải trí phục vụ phải đóng cửa trước 21h hằng ngày.

- Không tổ chức dạy học trực tiếp ở các trung tâm, cơ sở dạy thêm, kỹ năng 
sống, ngoại ngữ ngoài nhà trường.

- Các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân thực hiện nghiêm các quy định trong 
Bộ tiêu chí phòng khám an toàn chống dịch COVID-19 ban hành kèm theo Quyết 
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định số 4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế, thực hiện nghiêm 
việc đón tiếp, phân loại và sàng lọc người đến khám ngay tại cửa phòng khám; 
thông báo ngay đến Trạm Y tế xã, phường các trường hợp nghi ngờ nhiễm 
COVID-19 và phải đóng cửa trước 21 giờ hằng ngày (trừ trường hợp cấp cứu).

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm
- Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài phát thanh, Trung tâm VHTT-TT thành 

phố thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng 
chống dịch để tăng thời lượng, hình thức tuyên truyền phù hợp; hướng dẫn các đơn 
vị và UBND các phường xã triển khai các biện pháp tuyên truyền ngắn gọn, hiệu 
quả, đúng trọng tâm để người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch, không lơ là, 
chủ quan; tự giác khai báo y tế khi có biểu hiện ho, sốt và đi về từ tỉnh ngoài, vùng 
có dịch.

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố và các phường, xã ban hành 
quyết định kiện toàn các Đoàn, Tổ kiểm tra cơ động và chỉ đạo kiểm tra, xử lý 
nghiêm các vi phạm trong phòng chống dịch, đồng thời kiên quyết dừng ngay các 
hoạt động của cơ sở kinh doanh, dịch vụ không đủ điều kiện và không tuân thủ các 
quy định về phòng chống dịch.

 - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các phường, xã đôn đốc, kiểm tra hoạt động 
của các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, nhà thuốc; hoạt động của Tổ COVID cộng 
đồng các thôn, khu dân cư trong việc giám sát, phát hiện sớm các trường hợp về từ 
tỉnh ngoài, người ho sốt trong cộng đồng. Giám sát chặt chẽ các hộ gia đình trong 
khu vực phong tỏa hoặc cách ly y tế tại nhà, đảm bảo không để các thành viên 
trong gia đình ra khỏi nhà và người ngoài ra, vào trong thời gian thực hiện phong 
tỏa, cách ly y tế.

- Trung tâm Y tế thành phố phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các 
phường, xã kịp thời tổ chức đưa người đi cách ly tập trung đầy đủ, đúng đối tượng, 
không để chậm hoặc có sai sót; hướng dẫn việc tổ chức cách ly tại nhà, lấy mẫu và 
theo dõi, trả kết quả xét nghiệm kịp thời theo đúng quy trình.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các nhà 
trường tăng cường phối hợp trong công tác rà soát truy vết, lấy mẫu xét nghiệm 
theo kế hoạch của UBND, Ban Chỉ đạo thành phố.

- Phòng Y tế thành phố, căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh, chủ động tham 
mưu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố lập kế hoạch xét nghiệm tầm soát, 
sàng lọc đối với các khu vực có nguy cơ cao, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở Y 
tế).

- Tiểu ban hậu cần và cách ly tập trung rà soát, đánh giá hiện trạng các khu 
vực làm nơi cách ly tập trung trên địa bàn, chủ động tham mưu thành lập khu cách 
ly tập trung theo sát với diễn biến dịch bệnh.

UBND các phường, xã lập danh sách các trường hợp được nêu tại mục 1. 
Công văn số 4037/UBND-VP ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh trở về địa phương 
từ ngày 24/10/2021 đến nay chưa được xét nghiệm để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm 
theo quy định. Tuyên truyền khuyến khích người dân chủ động tự xét nghiệm cho 
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bản thân và người thân trong gia đình để tự bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa nguy cơ 
mắc COVID-19.

UBND thành phố Hải Dương thông báo để các cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp và người dân biết và chung tay thực hiện./.

Nơi nhận:
- UBND, BCĐ PCD tỉnh (để báo cáo);
- TT Thành ủy, TT HĐND (để báo cáo);
- CT và các PCT UBND tp;
- Thành viên BCĐ tp;
- Như trên;
- Các phòng, ban thành phố;
- Đài phát thanh; Trang TTĐT tp;
- Lưu: VT, Phương (01b).

CHỦ TỊCH

Trần Hồ Đăng
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