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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH HƯNG YÊN

SỐ: J S 3  /CĐ-UBND

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

Himg Yên, ngày thảng 01 năm 2021

CÔNG ĐIỆN
về việc táng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 

trước biến chủng mới của bệnh dịch ở Việt Nam

Sau một thời gian dài không có ca bệnh Covid-19 trong cộng đông, ngày 
27/01/2021 nước ta ghi nhận 02 ca dương tính (BN1552 và BN1553) ở TP. Chí 
Linh, tỉnh Hải Dương và huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, được xác định 
nhiễm biến chủng mới của SARS-CoV-2. Lực lượng chức năng đã vào cuộc 
thần tốc, đến nay ghi nhận 72 ca nhiễm tại ồ dịch Công ty TNHH POYUN, xã 
Cộng Hoà, TP. Chí Linh, Hải Dương và 10 ca nhiễm tại Quảng Ninh, đêu thuộc 
trường hợp F1 liên quan tới ca bệnh BN1552 và BN1553. Hưng Yên tiêp giáp 
với Hải Dương, Quảng Ninh, nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch trên địa bàn tỉnh là 
rất lớn.

Với mục tiêu cao nhất không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh, bảo vệ 
tôt nhât sức khỏe, tính mạng của nhân dân; thực hiện Chỉ thị sô 05/CT-TTg ngày 
28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, 
chống dịch Covid-19 và Công điện số 95/CĐ-BYT ngày 28/01/2021 của Ban chỉ 
đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, ƯBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về 
phòng, chống dịch Covid-19 yêu cầu các cấp, ngành và Nhân dân tập trung thực 
hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ sau:

1. Các sở, ngành, đơn vị, ƯBND các cấp, thôn, khu phố, toàn thể cán bộ, 
Đảng viên và Nhân dân trong tỉnh nêu cao trách nhiệm, tinh thằn cảnh giác, 
tuyệt đối không lơ là chủ quan, đồng lòng ủng hộ, hợp tác, tiếp tục quán triệt 
thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhất các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh về phòng, chống dịch theo 
phương châm "4 tại chỗ"; chủ động nắm tình hình; kích hoạt toàn bộ hệ thống để 
thực hiện truy vết thần tốc, khoanh vùng, cách ly và dập dịch trên diện rộng; rà 
soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là tại các 
cơ sở y tế, trường học, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, khu vực thường 
xuyên có hoạt động tập trung đông người với yêu cầu thực hiện cao hơn, cụ thề:

- Hạn chế các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; thực hiện 
đeo khẩu trang thường xuyên, rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, 
giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Không di chuyển đến các địa phương có dịch. 
Mọi người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng Bluezone, ứng dụng khai báo y 
tế Ncovi.

- Hạn chế tồ chức hội nghị tập trung đông người tại 1 địa điểm, khuyến 
khích hình thức hội nghị trực tuyến. Trang bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn, khẩu
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trang, giữ khoảng cách trong phòng họp. Hạn chế các hoạt động liên hoan tập . ' 
thể, tiệc liên hoan tất niên.

- Không tổ chức học thêm, học nhóm cho học sinh các cấp học. Các nhà 
trường chuẩn bị sẵn sàng điều kiện dạy học và khuyến khích các hoạt động tổ 
chức dạy học từ xa trên truyền hình, qua internet. Các trường học thực hiện tổng 
vệ sinh, phun khử trùng định kỳ, hướng dẫn học sinh, giáo viên thực hiện đầy đủ 
các biện pháp phòng, chống dịch trong nhà trường.

- Tạm dừng các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung đông người 
không thực sự cần thiêt tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; hạn chê tôi đa 
số người tham dự.

- Tạm dừng các hoạt động: văn hóa, lễ hội, thể thao, giải trí đông người 
tại các địa điểm công cộng; hoạt động dịch vụ tham quan, du lịch, karaoke, quán 
bar, chiếu phim, vũ trường, quán game, quán internet; hoạt động cho thuê căn hộ 
ngan ngày.

- Dừng tồ chức các triển lãm, hội chợ mới. Đối với triển lãm, hội chợ 
đang tồ chức thì phải thu hẹp quy mô, rút ngắn thời gian tồ chức, thực hiện yêu 
cầu giãn cách và các biện pháp phòng chống dịch cho mọi người tham gia. Dừng 
tồ chức Hội chợ Xuân Tân Sửu 2021 tại Quảng Trường, thành phô Hưng Yên từ 
16 giờ ngày 29/01 /2021.

- Nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải áp dụng nghiêm các biện 
pháp phòng, chống dịch; ghi chép toàn bộ thông tin người ra vào (họ tên, địa chỉ, 
điện thoại liên hệ); thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phâm.

- Đối với các hoạt động cưới, hỏi, đám giỗ, đám hiếu chỉ tổ chức gọn nhẹ 
trong quy mô gia đình, hạn chế đến mức thấp nhất số người tham gia. Cán bộ, 
đảng viên phải gương mẫu thực hiện.

- Các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 
doanh, khu chung cư, siêu thị, chợ dân sinh... triển khai đồng bộ các biện pháp 
phòng chống dịch; chủ động nắm bắt tình hình diễn biễn dịch nhanh nhất, đầy 
đủ nhất đề có phương án xử lý phù hợp; tiến hành tự kiểm tra công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 và gửi kết quả về ban chỉ đạo cấp huyện trước ngày 
30/01/2021. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc thực hiện các biện pháp 
phòng chống dịch tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương
- Cập nhật kịp thời, đầy đủ văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh gửi 

các địa phương, cơ quan, đơn vị làm căn cứ triển khai thực hiện. Cung câp thông 
tin, biện pháp phòng, chống dịch cho các đơn vị liên quan phục vụ công tác 
tuyên truyền.

- Rà soát các phương án, kịch bản kịp thời đáp ứng các tình huống dịch bệnh.
- Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh công lập và tư nhân tăng cường các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện nghiêm quy định Bệnh viện 
an toàn/Phòng khám an toàn; thực hiện tốt việc sàng lọc người đến khám, chữa
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bệnh, kịp thời phát hiện người có biểu hiện bệnh (như sốt, ho khan, đau 
họng,...), điều tra yếu tố dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Thực hiện xét 
nghiệm nhanh nhất tất cả các trường hợp FI, F2 và F3 (nếu cần).

- Tham mưu ƯBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh tổ chức kiểm tra liên ngành 
công tác phòng, chống dịch đối với ƯBND huyện, thị xã, thành phố xong trước 
ngày 09/02/2021. Cung cấp tài liệu và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện 
công tác kiểm tra.

3. Công an tỉnh
- Chỉ đạo lực lượng Công an phối họp với chính quyền cơ sở tăng cường 

quản lý nhân khâu, di biên động dân cư trên địa bàn; rà soát, tông họp ngay và 
đầy đủ danh sách, thông tin người nhập cảnh, người liên quan đến ca bệnh tại 
Hải Dương, Quảng Ninh và các địa phương có dịch về cư trú trên địa bàn. Xử lý 
nghiêm khắc các trường họp không khai báo, khai báo không trung thực, không 
chấp hành cách ly theo đúng quy định, các hành vi tiếp tay cho các trường hợp 
chống, trốn cách ly.

- Chủ trì, phối hợp với Ban chỉ đạo cấp huyện thiết lập các chốt phòng 
dịch tại địa bàn giáp ranh địa phương có dịch để đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo 
y tế; phối họp thực hiện cách ly ngay đối tượng nguy cơ.

5. Sở Giao thông vận tải: Tăng cường công tác quản lý phương tiện vận 
tải; phối hợp Công an tỉnh kiểm soát chặt chẽ phương tiện vận chuyên hành 
khách từ vùng có dịch vào địa bàn tỉnh.

6. Sở Tài chính: Chủ trì, phối họp với Sở Y tế, UBND huyện, thị xã, 
thành phố tham mưu ƯBND tỉnh đảm bảo kinh phí phục vụ công tác phòng, 
chống dịch và chế độ chính sách đối với người tham gia công tác phòng, chống 
dịch đúng quy định.

7. ƯBND huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo Ban Chỉ đạo cấp xã, Tổ phòng, chống dịch cấp thôn triển khai 
khẩn trương rà soát trường họp FI, F2, F3 liên quan đến các ca bệnh theo thông 
báo của Bộ Y tế để áp dụng biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

- Tuyên truyền mọi người dân chủ động khai báo y tế theo đúng quy định; 
phát động nhân dân khai báo với chính quyền và cơ sở y tế ngay khi có người lạ, 
người về từ nước ngoài hoặc người đến từ vùng dịch về cư trú tại địa phương.

- Rà soát, kiện toàn các phương án phòng, chống dịch; mồi huyện, thị xã, 
thành phố bố trí sẵn sàng ít nhất 01 cơ sở cách ly tập trung.

- Chỉ đạo, kiểm tra việc cách ly tại gia đình, khách sạn, nơi lưu trú đảm 
bảo tuân thủ chặt chẽ quy trình quy định.

- Tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch của các cơ quan, đơn vị 
trên địa bàn và gửi kết quả về Sở Y tế trước ngày 07/02/2021.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, 
Báo Hưng Yên, các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh: Tăng cường công 
tác thông tin vê tình hình dịch bệnh; tuyên truyền hướng dẫn các biện phòng, chông
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dịch Covid-19 để người dân chủ động phòng tránh, nâng cao cảnh giác, không /  
hoang mang, nêu cao tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng; tiếp tục tuyên truyền, vận 
động người dân trên địa bàn tỉnh cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, Ncovi.

8. Đe nghị ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể 
chính trị - xã hội tiếp tục đồng hành cùng chính quyền các cấp, chung tay và 
thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch để bảo vệ sức 
khỏe, an toàn tính mạng và hạnh phúc của Nhân dân.

9. Chế độ báo cáo công tác phòng, chống dịch:

- Các địa phương, cơ quan, đơn vị báo cáo về Sở Y tế trước 14h hằng ngày;

- Sở Y tế tổng họp, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, ƯBND tỉnh, Thường trực 
Tỉnh ủy trước 16h30 hằng ngày./.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHẢN DÂN
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Thường trực Tinh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- ủy  ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Văn phòng Tình ủy;
- Các Huyện ủy và Thành ủy, Thị ủy;
- Sờ, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- ƯBND huyện, thị xã, thành phố;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Đài PTTH Hưng Yên, Báo Hưng Yên;
- CQTT Báo Nhân dân, Phân xã TTXVN;
- Lãnh đạo VP ƯBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tinh;
- Lưu: VT, TGVCT.

KT. CHỦ TỊCH 
PHÚCHỦ TỊCH

Nguyền Duy Hưng


