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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-THKH 
V/v Phòng chống dịch Covid-19 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

trong tình hình mới. 

 

                  Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2021 

 

Kính gửi:   

                                     - Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp Tỉnh; 

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

 

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu 

quả của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh, sự 

nỗ lực quyết tâm cao của các cấp, các ngành và sự đồng thuận, tham gia tích cực 

của các tầng lớp nhân dân, tình hình dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh ta đã 

được kiểm soát tốt. 

Để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới, ngày 

05 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Thông báo số 56/TB-UBND. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo mới của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - 

Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 tỉnh yêu cầu các sở, ngành, cơ 

quan cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện công tác 

phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép: Vừa phòng chống dịch có hiệu quả, 

vừa phát triển kinh tế- xã hội; Đưa các hoạt động trở lại trong trạng thái bình 

thường; Tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh 

tế - xã hội, đảm bảo giữ vững Quốc phòng - An ninh, chuẩn bị và tổ chức thành 

công cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 

2. Chủ động kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, áp dụng các biện pháp phù 

hợp, không chủ quan, lơ là; không “ngăn sông, cấm chợ”, không để tác động 

tiêu cực đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa và đời sống 

nhân dân. 

3. Kể từ ngày 06 tháng 3 năm 2021, không hạn chế các hoạt động tập 

trung đông người; Yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương chịu trách 

nhiệm chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. 

4. Giao sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng 

hướng dẫn việc áp dụng các phương án phòng, chống dịch theo quy định của Bộ 

Y tế, để thực hiện phù hợp từng cấp độ, gửi các sở, ngành cấp tỉnh và UBND 

các huyện, thị xã, thành phố trước ngày 15 tháng 3 năm 2021; Sẵn sàng tiếp 

nhận, xây dựng phương án tiêm Vắc xin phòng dịch Covid-19, báo cáo Thường 

trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định. 

5. Tiếp tục thực hiện yêu cầu 5K (trước hết là đeo khẩu trang) khi tham 

gia giao thông công cộng, nơi tập trung đông người, chợ, siêu thị, trung tâm  

thương mại, sân bay, nhà ga, bến tàu… 



6. Tiếp tục duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 

19 các cấp, thường xuyên giám sát, phát hiện, truy vết, xét nghiệm và cách ly 

theo quy định; Đồng thời xét nghiệm ngẫu nhiên các trường hợp thuộc nhóm có 

nguy cơ cao để kịp thời phát hiện sớm, có biện pháp xử lý. 

7. Kiểm soát chặt chẽ, giám sát và yêu cầu khai báo y tế và thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch đối với các đối tượng từ nước ngoài, tỉnh ngoài (nhất 

là vùng có dịch); Ngăn chặn có hiệu quả, kịp thời hoạt động nhập cảnh trái phép.  

8. Giao sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh 

Truyền hình Tỉnh và đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương 

đóng trên địa bàn tăng cường công tác thông tin, truyền thông về công tác phòng 

chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch 

tỉnh yêu cầu: Giám đốc các sở, các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các 

huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc công văn này kể từ ngày 06 tháng 

3 năm 2021 cho đến khi có chỉ đạo mới. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- Bộ Y tế (b/c); 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND Tỉnh; 

- MTTQ và các tổ chức CT-XH cấp tỉnh; 

- Thành viên BCĐ Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- Bí thư các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Thanh Hoá, Đài PTTH tỉnh; 

- Lưu: VT,THKH. 

KT CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

[daky] 

 

 

 

Đầu Thanh Tùng 
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