
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH HÀ

Số:        /UBND-VP
Về việc tiếp tục thực hiện các biện
 pháp phòng, chống dịch Covid-19

 trong trạng thái mới

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

Thanh Hà, ngày      tháng 3 năm 2021

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành đoàn thế;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống 
dịch COVID-19 trong trạng thái mới trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Công văn 
số 178-CV/HU ngày 31/3/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Hà về việc 
chuyển trạng thái mới trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và một số nhiệm 
vụ trong tâm trong thời gian tới; Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo như sau:

1. Kết thúc thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ từ 0 giờ ngày 01/4/2021 trên địa bàn huyện, chuyển sang trạng thái 
mới, tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa chủ động phòng, chống dịch Covid-19 
vừa tích cực khắc phục khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

2. Tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp 
huyện và cấp xã; duy trì hoạt động của các đội phản ứng nhanh, đội xử lý tình 
trạng khẩn cấp về y tế.

3. Tiếp tục củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 
các tổ Covid cộng đồng và tổ an toàn Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp; hướng dẫn lấy mẫu 100% đối tượng có biểu hiện ho, sốt khó thở trong 
cộng đồng và tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

4. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền toàn dân thực hiên nghiêm túc 
thông điệp 5K của Bộ Y tế "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ 
tập - Khai báo y tế"; bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và ở nơi công cộng; 
khuyến cáo người dân, cơ quan, doanh nghiệp hạn chế liên hoan ăn uống, giao 
lưu, thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch khi tổ chức đám tang, lễ 
cưới,…Giao công an huyện chỉ đạo công an các xã, thị trấn tích cực tuần tra, kiểm 
soát và xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch và phối hợp 
phòng chức năng của Công an tỉnh quản lý tốt các trường hợp nhập cảnh trái 
phép, lao động người nước ngoài tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

5. Trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đi học trở lại từ ngày 
01/4/2021; các trường học tự đánh giá theo bộ tiêu chí trường học an toàn phòng, 
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chống Covid-19, nếu đảm bảo mới được tổ chức dạy học. Giao phòng Giáo dục 
và Đào tạo hướng dẫn việc đi học trở lại và kiểm tra tổ chức ăn bán trú cho học 
sinh đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch và đảm bảo an 
toàn vệ sinh thực phẩm. Tạm dừng các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng 
sống, các cuộc thi, giao lưu cấp tỉnh… và lùi thời gian tổ chức thi tuyển sinh vào 
lớp 10 năm học 2021-2022 một tuần so với kế hoạch.

6. Giao phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện tăng cường kiểm 
tra việc cam kết và thực hiện cam kết các tiêu chí phòng, chống dịch bệnh tại các 
doanh nghiệp trên địa bàn huyện (theo Quyết định số 572/QĐ-BCĐ ngày 
16/02/2021 về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-
19 tại các cơ sở lao động).

7. Tiếp tục tạm dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu có nguy cơ làm 
lây lan dịch bệnh, khó kiểm soát như: quán bar, karaoke, massage, quán game 
internet cho đến hết ngày 15/4/2021.

Các nhà hàng, quán ăn được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo các biện 
pháp phòng, chống dịch (theo Quyết định số 675/QĐ-BCĐ ngày 01/3/2021 về 
việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại cơ sở 
kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh). Giao UBND các xã, thị trấn ký 
cam kết và giám sát, kiểm tra việc thực hiện cam kết với các cơ sở kinh doanh 
trên.

Các quán ăn, uống ngoài trời, quán bia hơi phục vụ đông người tạm thời 
chưa cho phép hoạt động  cho đến hết ngày 15/4/2021.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc 
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Mạnh
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