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Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 01 năm 2021 

Số 04-CV/BCĐ 

V/v thực hiện nghiêm ngặt biện pháp  

phòng, chống dịch Covid-19  

trước diễn biến mới  

 

 

               
 

       Kính gửi: - BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố, thị xã,      

- Các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã,  

- Các thành viên BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. 
 

 

Tại Hải Dương và Quảng Ninh, trong ngày 27 và 28/01/2021 đã ghi nhận nhiều 

ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng do biến thể mới của vi-rút, đây là 

trường hợp lây nhiễm cộng đồng lớn nhất ở nước ta từ trước đến nay, có nguy cơ lây 

lan nhanh trên diện rộng. Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và ý kiến 

chỉ đạo của Phó Thủ trướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Hội nghị trực tuyến chiều ngày 28/01/2021, Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa 

phương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện ngay một số nội dung sau:  

1. Các địa phương chịu trách nhiệm khẩn trương rà soát, lập danh sách công 

dân từ nước ngoài về và công dân đến/trở về từ các địa phương có dịch (Hải 

Dương, Quảng Ninh...) trong vòng 14 ngày, thực hiện khai báo y tế, phân loại đối 

tượng để chỉ định thực hiện các biện pháp cách ly y tế phù hợp. 

2. Yêu cầu người dân tuân thủ nghiêm ngặt việc đeo khẩu trang, hạn chế tụ 

tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng; tăng cường cài đặt ứng dụng 

Bluezone và thực hiện 5K theo hướng dẫn của ngành Y tế (Khẩu trang - Khử 

khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế); khuyến cáo người dân không 

đi đến vùng có dịch. 

3. Tạm dừng tổ chức các lễ hội, lễ k  ni  m, hội nghị, hội thảo... không cần 

thiết để tạ  p trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch. Tru  ờng hợp đạ  c 

bi  t phải xin ý kiến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và Ủy ban 

nha  n da  n tỉnh. 
4. Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh 

tại cộng đồng. Trường hợp xuất hiện ca bệnh dương tính hoặc nghi ngờ phải quyết 

liệt thực hiện các biện pháp khoanh vùng nhanh gọn, cách ly kịp thời, triệt để, thần 

tốc truy vết và xét nghiệm ngay ở phạm vi cần thiết.  

5. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, xử 

lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ biện pháp phòng, chống dịch. 



6. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp Công an tỉnh, Cục Hải quan 

Hà Tĩnh, Ủy ban nhân dân các huyện: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, thị xã 

Kỳ Anh tăng cường kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh tại các khu vực biên giới 

đường bộ, đường biển, khu vực cửa khẩu; đặc biệt là người nhập cảnh trái phép 

qua đường mòn, lối mở, đường biển để phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời, đưa đi 

cách ly y tế tập trung và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các địa phương 

liên quan rà soát công suất các cơ sở cách ly tập trung; dự báo, rà soát, điều phối, 

tham mưu bố trí địa điểm cách ly công dân nhập cảnh về nước qua Cửa khẩu Quốc 

tế Cầu Treo đảm bảo phù hợp, an toàn trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu; chấn 

chỉnh, siết chặt quy trình bàn giao, tiếp nhận, vận chuyển người nhập cảnh cách ly, 

người hết thời hạn cách ly tập trung. 

8. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đáp ứng lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. 

Củng cố hệ thống giám sát, phòng chống dịch bệnh; đảm bảo sẵn sàng về nhân lực, 

cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế... đáp ứng với các tình huống, diễn biến 

mới của dịch Covid-19. Sẵn sàng thu dung điều trị và bố trí các điều kiện cần thiết 

phục vụ cho điều trị bệnh nhân Covid-19. Phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc tuân thủ 

đeo khẩu trang tại nơi công cộng. 

9. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã 

khẩn trương chuẩn bị phương án khi có ca dương tính, phương án cách ly cộng 

đồng; chuẩn bị sẵn sàng cơ sở cách ly, đảm cơ sở vật chất, nhân lực, phương tiện, 

vật tư, hóa chất... đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch, sẵn sàng ứng phó với các 

tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.  

10. Các cơ quan truyền thông, báo chí và Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục 

thông tin về tình hình, diễn biến của dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 để người dân đề cao cảnh giác, không hoang mang với dịch bệnh. 

11. Các sở, ngành, địa phương thường xuyên cập nhật thông tin lãnh đạo, chỉ 

đạo, điều hành phòng, chống dịch Covid-19; chủ động thực hiện các nhiệm vụ phòng, 

chống dịch trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo Kết luận của 

Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 57-TB/TU ngày 22/01/2021; từng cơ quan, 

đơn vị phải thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn phòng, chống 

dịch theo các tiêu chí do Bộ Y tế quy định; người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách 

nhiệm về phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị và trong phạm vi quản lý./.  

 
 

 Nơi nhận: 

- Như trên,  

- BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh, (đưa tin) 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

(Đã ký) 
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