
 UỶ BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH THANH HÓA  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 Số:             /UBND-VX  Thanh Hóa, ngày       tháng      năm  

 
CÔNG ĐIỆN: 

Về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trong mùa Đông Xuân  

và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA điện: 
 

   - Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; 

   - Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 
 

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và trong nước cơ bản 

ổn định, đang được kiểm soát chặt chẽ; tuy nhiên, trên thế giới dịch bệnh Covid-

19 vẫn diễn biến phức tạp, nhất là nguy cơ lây lan chủng mới của Covid-19 từ 

các nước Châu Âu. Nguy cơ dịch lây lan trong nước và tại tỉnh ta vẫn rất cao, 

chủ yếu từ những người nhập cảnh không chấp hành nghiêm các quy định về 

cách ly, giám sát y tế và người nhập cảnh trái phép. Bên cạnh đó, trong một bộ 

phận nhân dân ở một số nơi, một số địa phương đã xuất hiện tâm lý chủ quan, 

lơi lỏng, thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch. 

Đặc biệt là trong mùa Đông Xuân và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, sẽ có 

nhiều người dân về quê dịp Tết, là dịp diễn ra nhiều sự kiện, lễ hội tập trung 

đông người, điều kiện thời tiết thuận lợi cho dịch bệnh truyền nhiễm phát triển, 

nguy cơ bùng phát làn sóng dịch Covid-19 thứ 3 là rất lớn nếu không quyết liệt 

triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh.  

Thực hiện Công điện số 1838/CĐ-TTg ngày 27/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 54-CV/TU 

ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, để tiếp tục duy trì vững chắc kết 

quả phòng, chống dịch, tạo cơ sở phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ sức 

khỏe nhân dân trong mùa Đông Xuân và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, 

Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh 

yêu cầu Giám đốc các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, 

thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của 

tỉnh và khuyến cáo của ngành Y tế, trong đó tập trung tổ chức thực hiện tốt các 

nội dung sau: 

1. Đề cao cảnh giác, tập trung cao độ, tuyệt đối không lơ là, chủ quan 

trước nguy cơ dịch bệnh, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và các hướng dẫn phòng, 

chống dịch của cơ quan y tế; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân 
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thực hiện khuyến cáo 5K trong phòng chống dịch Covid-19: “Khẩu trang – Khử 

khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế”; chú trọng việc đeo 

khẩu trang và khử khuẩn tại các khu vực trọng điểm, nguy cơ cao như: Bệnh 

viện; trường học; khu công nghiệp; chợ; siêu thị; các điểm lễ hội, du lịch; các sự 

kiện văn hóa, chính trị... Tăng cường kiểm tra, giám sát, nhắc nhở và xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm. 

2. Khẩn trương rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp; 

thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, phương án phòng, chống 

dịch Covid-19 phù hợp với tình hình, diễn biến mới; chủ động chuẩn bị các kịch 

bản, bảo đảm nhân lực, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch; 

người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo và chịu 

trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 tỉnh trong công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, địa phương, đơn vị 

mình trong phạm vi quản lý.  

Đồng thời triển khai thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 với phòng, 

chống các bệnh dịch truyền nhiễm trên người khác, nhất là các dịch bệnh có 

viêm đường hô hấp cấp, thường xảy ra vào mùa Đông-Xuân như: Cúm, Sởi, 

Rubella…; đặc biệt chú trọng phòng, chống dịch tại các khu vực trọng điểm như: 

bệnh viện, điểm du lịch, lễ hội, sự kiện văn hóa, chính trị lớn, địa bàn tập trung 

đông dân cư, các khu vực thường xuyên có tập trung đông người, trường học, khu 

công nghiệp, chợ, siêu thị, cơ sở cách ly… 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; 

thực hiện ngay các biện pháp khắc phục các điểm có mức độ an toàn thấp, chưa 

an toàn. 

Tiếp tục duy trì hoạt động của Tổ giám sát các cấp, nhất là Tổ giám sát 

thôn, bản, khu phố để phối hợp, hỗ trợ công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch tại cộng đồng; phát hiện và xử lý sớm các 

trường hợp trốn cách ly, giám sát chặt những trường hợp cách ly tại gia đình 

hoặc truy vết đối tượng khi có tình huống dịch bệnh xảy ra tại địa phương.  

3. Sở Y tế: 

- Tăng cường các hoạt động giám sát dịch tễ, xét nghiệm để phát hiện sớm 

các trường hợp nhiễm bệnh; tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp khoanh 

vùng sớm, cách ly triệt để, xét nghiệm ngay ở phạm vi cần thiết, kịp thời truy 

vết, ngăn chặn dịch ngay từ khi dịch mới xuất hiện, còn ở diện hẹp, không để 

dịch lây lan trên diện rộng. 

- Chỉ đạo đảm bảo an toàn tại tất cả các cơ sở y tế; thường xuyên thực 

hiện việc đánh giá an toàn đối với từng khoa, phòng của bệnh viện, cơ sở y tế 

theo các tiêu chí của Bộ Y tế; tổ chức chặt chẽ việc phân luồng ngay từ khi 

người dân đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế; chú trọng thực hiện biện 

pháp phòng, chống lây nhiễm Covid-19 cho cán bộ y tế và các bệnh nhân nặng 

đang điều trị tại cơ sở y tế. 
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- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, các sở, ngành, đơn vị có 

liên quan và các địa phương, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo việc tiếp nhận, 

vận chuyển, cách ly công dân từ nước ngoài về nước phù hợp với năng lực tiếp 

nhận, cách ly phòng, chống dịch của tỉnh; tiếp tục tổ chức thực hiện chặt chẽ 

việc nhập cảnh, vận chuyển, cách ly, lưu trú đối với chuyên gia, lao động kỹ 

thuật cao, nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp và thân nhân người nước 

ngoài của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đảm bảo tuyệt đối an toàn không 

để lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly, cơ sở lưu trú và lây lan cho cộng đồng. 

- Đến ngày 10/01/2021, tạm dừng không tiếp nhận cách ly công dân nhập 

cảnh từ nước ngoài trở về cách ly tại tỉnh Thanh Hóa.  

4. Sở Giao thông vận tải: 

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch trên các phương tiện vận tải hành khách; các phương tiện phải được định kỳ 

khử trùng, diệt khuẩn, có sẵn dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang cho hành 

khách, yêu cầu hành khách phải sát khuẩn tay và mang khẩu trang trong suốt 

hành trình. 

- Sẵn sàng phương án huy động, điều động đủ phương tiện vận chuyển 

công dân (bao gồm cả người lái), phối hợp bàn giao cho Bộ chỉ huy Quân sự 

tỉnh để điều phối tổ chức đón công dân Việt Nam nhập cảnh về nước, được chỉ 

định cách ly tại tỉnh Thanh Hóa theo phương án được Sở Y tế phê duyệt. 

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục kiểm 

soát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh 

trái phép, nhất là qua các đường mòn, lối mở; duy trì nghiêm hoạt động của các 

trạm kiểm soát khu vực biên giới, cảng biển.  

6. Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng và công an các địa 

phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác phòng, 

chống dịch; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ người nước ngoài và công dân 

Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh về nước đang cách ly, lưu trú, làm việc trên 

địa bàn tỉnh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19  

theo quy định. Phối hợp với cơ quan y tế và các địa phương tổ chức thực hiện 

tốt việc phát hiện, điều tra, truy vết các đối tượng nguy cơ. 

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục quản lý chặt chẽ các cơ sở cách ly 

tập trung; phối hợp với Sở Y tế và các địa phương tổ chức thực hiện tốt việc 

vận chuyển, cách ly y tế cho các các chuyên gia, lao động kỹ thuật cao, nhà 

đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp và thân nhân người nước ngoài của các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; công dân Việt Nam từ nước ngoài được chỉ 

định nhập cảnh, cách ly trên địa bàn tỉnh. 

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động áp dụng các 

biện pháp phù hợp đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch; đồng thời, không để 
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ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân;  

nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; tập trung tổ chức tốt việc đeo 

khẩu trang, khử khuẩn và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các 

khu vực công cộng, các khu vực tập trung đông người, các khu vực trọng điểm 

như: Bệnh viện, trường học, chợ, siêu thị, điểm diễn ra các sự kiện, lễ hội tập 

trung đông người… 

Rà soát, bổ sung các điều kiện về nhân lực, phương tiện, phương án tổ 

chức… sẵn sàng vận hành các cơ sở cách ly tập trung, khách sạn trên địa bàn, 

đảm bảo đầy đủ các điều kiện để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch 

khi có tình huống dịch lây lan tại địa phương; tổ chức cách ly theo quy định. 

Đặc biệt chú ý việc kiểm soát tránh lây nhiễm Covid-19 tại các cơ sở cách ly, 

các khách sạn được chọn làm cơ sở cách ly, đảm bảo có thể tiếp nhận công dân 

vào cách ly ngay khi có chỉ định của Sở Y tế (Cơ quan Thường trực Ban chỉ 

đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh). 

9. Các sở: Thông tin và Truyền thông, Y tế, Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan 

báo chí tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về phòng, chống dịch, chú trọng truyền 

thông về thực hiện thông điệp 5K, cài đặt và sử dụng các ứng dụng khai báo y 

tế NCOVI, ứng dụng Bluezone cảnh báo nguy cơ. 

10 Yêu cầu các Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn 

đốc các địa phương, đơn vị được phân công theo dõi, chỉ đạo; kịp thời báo cáo 

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh khi các ngành, địa 

phương, đơn vị có biểu hiện chủ quan, lơ là, thiếu quyết liệt trong triển khai các 

giải pháp phòng, chống dịch hoặc triển khai thực hiện không đúng chỉ đạo của 

Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ 

tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan phối hợp tổ 

chức triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VPCP (để b/c);  

- Bộ Y tế (để b/c); 

- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh; 

- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch Covid-19; 

- Bí thư huyện, thị, thành ủy; 

- Lưu: VT, KHTH, VXsln. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 
Đầu Thanh Tùng 
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