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Thanh Hóa, ngày      tháng 8 năm 2020 

CÔNG ĐIỆN 

Về việc rà soát, cách ly, quản lý công dân từ thành phố Hải Dương  

và các vùng có dịch trở về 

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH điện: 

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

  - UBND huyện, thị xã, thành phố. 

  

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tính đến 6h00’ 

ngày 15/8/2020, cả nước đã ghi nhận 930 trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19, 

đặc biệt là đã xuất hiện nhiều ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại Đà Nẵng, 

Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Dương và một số địa phương khác, nguy cơ 

dịch xâm nhập và lây lan tại Thanh Hóa là rất cao. 

Tại tỉnh Hải Dương, theo thông báo của Bộ Y tế đã xuất hiện chùm ca 

bệnh trong cộng đồng và đặc biệt chưa tìm được nguồn lây. Từ 00h ngày 

13/8/2020 thành phố Hải Dương đã thực hiện giãn cách xã hội, do đó một bộ 

phận người dân Thanh Hóa đang sinh sống, làm việc tại Hải Dương đã về 

Thanh Hóa bằng nhiều hình thức và thời điểm khác nhau. Đặc biệt tại thành 

phố Sầm Sơn, theo báo cáo của Trung tâm Y tế Sầm Sơn, tính đến 9h00’ ngày 

14/8/2020 đã rà soát và phát hiện có 21 công dân trở về từ Hải Dương. Để chủ 

động trong công tác phòng, chống dịch, ngăn chặn người có nguy cơ làm lây 

lan dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 

Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND huyện, thị xã, 

thành phố thực hiện khẩn cấp một số nội dung sau:    

1. Chỉ đạo các các cơ quan chức năng tăng cường công tác rà soát, thống 

kê, quản lý chặt chẽ số công dân từ Hải Dương trở về địa phương tính từ ngày 

13/8/2020. Tổ chức giám sát, cách ly những người có nguy cơ làm lây lan dịch 

Covid-19 ra cộng đồng. Đối với công dân có liên quan đến điểm dịch Nhà hàng 

Thế giới bò tươi và các địa điểm liên quan 3 bệnh nhân dương tính tại Hải Dương 

phải cách lý tập trung và lấy mẫu xét nghiệm ngay, quản lý như F1, rà soát , 

quản lý toàn bộ những người tiếp xúc gần (như F2) của các trường hợp này. 

2. Yêu cầu những người trở về từ Hải Dương và các vùng có dịch phải 

thực hiện tự giác khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe tại nhà và thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của cơ quan y tế. Tăng cường chỉ 

đạo hoạt động của Tổ giám sát các cấp, nhất là Tổ giám sát thôn, bản, khu phố; 
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thông báo và đề nghị người dân tự giác thực hiện, phát giác các đối tượng liên 

quan, báo cho Tổ giám sát thôn, bản, tổ dân phố…biết để triển khai giám sát, 

cách ly, phòng tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh cho cộng đồng. 

3. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với các 

đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục khẩn trương 

truy vết, xác định các đối tượng F1, F2 để tổ chức giám sát, cách ly và thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời.  

Chỉ đạo các bệnh viện trên toàn tỉnh thực hiện nghiêm các hướng dẫn 

sàng lọc, tuyệt đối không để người nghi nhiễm Covid-19 tự ý di chuyển; triển 

khai nghiêm túc, chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch tại đơn vị quản lý; 

chuẩn bị các phương án đáp ứng các tình huống khi dịch bệnh lây lan.  

4. Giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo các nhà 

xe chạy tuyến Thanh Hóa - Hải Dương, các tuyến xe đi qua thành phố Hải 

Dương và các tỉnh có ghi nhận ca dương tính với Covid-19 ghi nhận thông tin 

chính xác các đối tượng lên xe (họ tên, địa chỉ, số điện thoại, điểm xuống xe), 

báo cáo Sở Giao thông vận tải để phối hợp xử lý. 

5. Các vấn đề khác liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 người 

dân có thể liên hệ đường dây nóng của Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 tỉnh: Số điện thoại 0944943115 hoặc 0916803115 để được 

tư vấn hỗ trợ./. 

Nơi nhận: 

- Văn phòng CP (để báo cáo); 

- Bộ Y tế (để báo cáo); 

- TTr Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để báo cáo); 

- UBMTTQVN tỉnh (để phối hợp); 

- Thành viên BCĐPCD Covid-19 tỉnh (để th/hiện); 

- Lưu: VT, VXsln. 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Đăng Quyền 
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