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COVID-19 trên địa bàn thị xã

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

Kinh Môn, ngày 01 tháng 8 năm 2021

Kính gửi:
           - Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã;
          - UBND các xã, phường.

Thực hiện Công văn số 2762/UBND-VP ngày 31/7/2021 của UBND tỉnh về 
việc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh, 
đặc biệt, tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành đã phát hiện ca nhiễm mới trong 
cộng đồng, tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh sang địa bàn thị xã. Để chủ động 
ứng phó với dịch bệnh, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn 
thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; UBND các xã, phường tiếp tục triển 
khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 
quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, của tỉnh và. thị xã về công tác phòng chống 
dịch với phương châm "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và 4 tại chỗ"; lấy phòng dịch 
là chính; chủ động thực hiện nguyên tắc "sớm hơn 1 bước, cao hơn 1 cấp". 
Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; thường xuyên kiểm tra, rà 
soát các khâu, các điều kiện, biện pháp phòng, chống dịch để sẵn sàng đáp ứng 
khi tình thế thay đổi.

2. Tăng cường kiểm soát người ra, vào địa bàn thị xã:

- Giao Công an thị xã chủ trì, phối hợp, hướng dẫn UBND các xã, phường:

+ Rà soát, thành lập bổ sung ngay các chốt kiểm soát dịch (nếu cần thiết) kiên 
quyết không bỏ lọt người và phương tiện đi về từ vùng có dịch, vùng có nguy cơ cao 
và từ tỉnh ngoài vào địa bàn thị xã; 

+ Yêu cầu lái xe (taxi tư nhân, xe 100) khai báo việc vận chuyển khách từ 
ngày 20/7/2021 trở lại đây, trong đó có bao nhiêu trường hợp đi ra tỉnh ngoài hoặc 
chở khách từ tỉnh ngoài về địa bàn thị xã, đồng thời yêu cầu lái xe ký cam kết bổ 
sung nội dung: không ra khỏi tỉnh trừ trường hợp đặc biệt theo quy định.

- Các chốt kiểm soát dịch bệnh tổ chức kiểm soát tất cả người từ tỉnh ngoài vào và 
người thị xã ra tỉnh ngoài trở về phải có giấy xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2 
có giá trị trong vòng 72 giờ (kể từ khi có kết quả xét nghiệm) mới được cho qua chốt.
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- UBND các xã, phường rà soát, tổng hợp danh sách công dân từ ngoài tỉnh về 
Kinh Môn và những người từ Kinh Môn ra ngoài tỉnh đã quay về từ ngày 20/7/2021 trở 
lại đây báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã (qua Văn phòng 
HĐND-UBND thị xã) trước 16 giờ ngày 01/8/2021 và trước 16 giờ hàng ngày đối 
với những ngày tiếp theo; đồng thời phối hợp với Trung tâm Y tế lấy mẫu xét 
nghiệm ngay đối với tất cả các trường hợp này. Tăng cường kiểm soát sàng lọc các 
trường hợp ho sốt trong cộng đồng, kịp thời phát hiện, xử lý ngay các mầm dịch 
nếu có.

3. Tạm dừng tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri trên địa bàn. Áp dụng bổ sung 
biện pháp hạn chế các hoạt động liên quan đến tập trung đông người như: tạm 
dừng các khu luyện tập thể thao, bể bơi, phòng tập gym, yoga, thể dục thẩm mỹ… 
từ 0h ngày 02/8/2021 cho đến khi có thông báo mới.

4. Tăng cường giám sát người ra vào cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các 
nơi mua sắm:

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Chủ tịch UBND các xã, 
phường có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo các Tổ Covid cộng đồng, Tổ an toàn 
Covid nghiêm túc thực hiện chế độ phối hợp, thông tin, báo cáo liên quan đến 
người từ tỉnh ngoài, người ra tỉnh ngoài quay trở lại địa phương, vào các cơ quan, 
đơn vị, công xưởng, nhà máy, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, 
nhà hàng… để tăng cường phối hợp theo dõi và thực hiện các biện pháp phòng chống 
dịch COVID-19 hiệu quả. Địa phương, đơn vị nào vì lý do chủ quan không kịp thời 
nắm bắt người từ tỉnh ngoài, người ra tỉnh ngoài quay trở lại địa phương dẫn đến lây 
lan dịch bệnh thì người đứng đầu đơn vị, địa phương đó hoàn toàn chịu trách nhiệm 
theo quy định.

5. Yêu cầu Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thị xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị 
liên quan khẩn trương hoàn thiện phương án phòng, chống dịch đáp ứng yêu cầu mới 
trên địa bàn thị xã xong trước ngày 03/8/2021.

6. Tăng cường công tác phòng chống dịch đối với các doanh nghiệp:

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã phải chủ 
động xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real time - PCR hoặc 
bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 (những phương pháp test có tên trong 
danh mục được Bộ Y tế cấp phép) cho toàn bộ người lao động tham gia cung cấp các 
dịch vụ cho doanh nghiệp, gồm: ăn uống, dịch vụ khách sạn, lưu trú cho chuyên gia, 
vận chuyển vật tư, hàng hóa, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì máy móc... và không 
dưới 20% người lao động có nguy cơ mắc COVID-19. Tần suất xét nghiệm sàng lọc 
từ 5 đến 7 ngày/lần, gửi báo cáo kết quả sàng lọc xét nghiệm SARS-CoV-2 về 
UBND thị xã (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp báo cáo.
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Yêu cầu các doanh nghiệp có chuyên gia, người lao động ở Hà Nội và các 
vùng có dịch phải xây dựng kế hoạch chi tiết đảm bảo an toàn phòng, chống dịch 
gửi về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã (qua Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã hội) để xem xét, chấp thuận trước khi đón người về thị xã.

7. Khuyến cáo người dân không ra khỏi địa bàn thị xã để chờ kết quả xét 
nghiệm diện rộng trong toàn tỉnh, đánh giá tình hình dịch bệnh trong những ngày 
tới, đặc biệt từ các huyện: Nam Sách, Kim Thành giáp ranh với thị xã.

8. Các nội dung khác liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-
19 không được điều chỉnh, bổ sung tại văn bản này thì vẫn tiếp tục thực hiện theo 
các văn bản chỉ đạo của thị xã đã ban hành trước đó.

Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; UBND 
các xã, phường trên địa bàn thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết 
quả theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Lưu Văn Bản, PCT UBND tỉnh;
- Thường trực Thị uỷ;                         (để b/cáo)
- Thường trực HĐND thị xã;
- Lãnh đạo UBND thị xã;
- Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 thị xã;
- Các công ty, doanh nghiệp, cơ sở SXKD trên địa bàn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Trương Đức San
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