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     Kính gửi:  
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Thông báo 89-TB/TU ngày 09/02/2021 của Tỉnh ủy Hải Dương 
về Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về việc tăng cường thực hiện các biệp pháp 
phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu; 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cần thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, triển khai thực hiện 

nghiêm túc Thông báo số 89-TB/TU ngày 09/02/2021 của Tỉnh ủy Hải Dương về 
Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về việc tăng cường thực hiện các biệp pháp 
phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu. 
Trong đó tập trung thực hiện một số nội dung:

- Tăng cường và đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, 
đảng viên và nhân dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng, chống 
dịch Covid-19. Ưu tiên tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh, lưu 
động và đẩy mạnh phát huy tối đa hoạt động của tổ Covid cộng đồng để giám sát 
từng hộ gia đình, nhất là hộ có công nhân về từ các khu công nghiệp trên địa bàn 
huyện Cẩm Giàng yêu cầu phải chấp hành nghiêm chỉnh việc khai báo y tế, thực 
hiện tự cách ly trong thời gian ở địa phương và lấy mẫu xét nghiệm khi có yêu 
cầu, tăng cường vận động nhân dân cài đặt ứng dụng Bluzone trên điện thoại, 
thực hiện nghiêm thông điệp 5K (Khẩu trang; Khử khuẩn; Khoảng cách; Không 
tập trung đông người và Khai báo y tế), hạn chế tối đa ra ngoài đường, không đi 
chúc tết, gặp mặt đầu xuân, không tụ tập ăn uống, đông người… và các quy định 
khác trong phòng, chống dịch.

- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp cách ly tập trung, cách ly tại nhà theo 
đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các khu cách ly phải 
thực hiện đúng các quy định phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn, tránh lây 
nhiễm chéo, lây nhiễm cho lực lượng làm nhiệm vụ. 



- Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với mức độ nguy cơ 
của từng khu vực trên địa bàn, đảm bảo khoanh vùng cách ly, phong tỏa trên 
phạm vi gọn nhất, hạn chế tối đa các tác động bất lợi đến đời sống, sinh hoạt của 
nhân dân và sản xuất kinh doanh, nhất là hoạt động vận chuyển hàng hóa, nguyên 
vật liệu sản xuất, nhu yếu phẩm trong dịp Tết nguyên đán.

- Rà soát bổ sung kế hoạch, đảm bảo đủ lực lượng phòng, chống dịch; đặc 
biệt lực lượng làm việc tại các khu cách ly tập trung, khu dân cư phong tỏa, cách 
ly, các chốt kiểm soát; thực hiện luân phiên lực lượng cho phù hợp.

- Quan tâm động viên nhân dân và lực lượng phòng, chống dịch trong dịp 
Tết nguyên đán. Đảm bảo hậu cần, vệ sinh an toàn thực phẩm cho khu vực cách 
ly, phong tỏa trên địa bàn.

- Tổ chức truy vết thần tốc, vận động mềm mỏng đối với các trường hợp F0 
khai báo y tế, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp không hợp tác. Bố trí lực 
lượng thường xuyên tuần tra, kiểm tra trong các khu dân cư, nơi tập trung đông 
người (chợ thương mại, cửa hàng…) để nhắc nhở nhân dân thực hiện nghiêm các 
quy định về phòng, chống dịch; xử lý vi phạm và thông tin trên phương tiện phát 
thanh, truyền thanh các trường hợp không chấp hành để nhân dân biết, đấu tranh.

2. Các doanh nghiệp tại các cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn huyện
Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại 

đơn vị. Tiến hành lập danh sách công nhân, có địa chỉ cư trú, bộ phận làm việc, 
số điện thoại liên lạc để thuận lợi cho công tác phòng, chống dịch khi cần thiết, 
cấp bách; chủ doanh nghiệp phải yêu cầu 100% công nhân cài đặt ngay ứng dụng 
Bluzone trên điện thoại thông minh. 

Sau nghỉ Tết nguyên đán, trước khi tổ chức sản xuất, các doanh nghiệp bắt 
buộc phải đăng ký và xét nghiệm SARS – CoV – 2 cho toàn bộ công nhân, nhân 
viên bảo vệ, phục vụ và toàn bộ quản lý các nhà máy, phân xưởng, kinh phí xét 
nghiệm do chủ doanh nghiệp chi trả. Phối hợp với Trung tâm y tế huyện xây 
dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho phù hợp và chỉ được 
phép hoạt động sản xuất khi đã thực hiện theo yêu cầu về xét nghiệm, đảm bảo an 
toàn trong phòng, chống dịch tại đơn vị.

3. Trung tâm y tế huyện
Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch lấy mẫu xét 

nghiệm tổng thể của huyện từ nay cho đến ngày 15/02/2021, trong đó chú ý đến 
đối tượng cần ưu tiên xét nghiệm trước và có kết quả nhanh. Phối hợp với các 
doanh nghiệp trong việc xây dựng kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ công 
nhân, nhân viên bảo vệ, phục vụ, quản lý các nhà máy, phân xưởng và tổ chức lấy 
mẫu đảm bảo đúng quy định. 

4. Tổ kiểm tra, xử lý các vi phạm trong thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg 
và Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn huyện



Chủ trì phối hợp tổ chức kiểm tra 100% các doanh nghiệp tại các cụm, điểm 
công nghiệp về công tác phòng, chống dịch Covid-19, tham mưu kiên quyết dừng 
hoạt động để khắc phục đối với các doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng trong 
công tác này. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện, 
Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình 
thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo về UBND huyện (qua Trung tâm y tế 
huyện hoặc phòng Y tế huyện) để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- UBND tỉnh;
- TTr: Huyện ủy, HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Quang Hưng
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