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CÔNG ĐIỆN
Tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
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.
Trong những ngày gần đây trên địa bàn các tỉnh, thành phố liên tiếp ghi
nhận các ổ dịch mới, số lượng ca nhiễm lớn, khả năng lây nhiễm nhanh. Theo
thông tin từ Bộ Y tế, tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng từ ngày
27/4/2021 đến nay lên 1.204 ca, ở 27 tỉnh, thành phố. Một số tỉnh, thành có số
ca nhiễm mới lên cao như: Bắc Giang 350, Bắc Ninh 252, Hà Nội 221, Đà Nẵng
135, Vĩnh Phúc 86…. Đặc biệt, trong thời gian từ 06 giờ 00’ ngày 16/5/2021
đến 12 giờ 00’ ngày 17/5/2021 cả nước đã ghi nhận lên 257 ca, riêng tại tỉnh
Bắc Giang ghi nhận lên 134 ca.
Tại tỉnh ta, trong thời gian từ ngày 29/4/2021 đến nay đã điều tra, truy vết
được 395 đối tượng F1 và 4.490 đối tượng F2 ở 23/27 huyện, thị xã, thành phố.
Tỉnh đã chỉ đạo thực hiện điều tra, truy vết các đối tượng nguy cơ, tổ chức cách
ly, xét nghiệm kịp thời, nhanh chóng khoanh vùng, xử lý triệt để; do vậy, tình
hình dịch được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, nguy cơ lây lan dịch bệnh vào địa bàn
tỉnh là rất cao, nhất là các công nhân trở về từ vùng có dịch, công nhân trong các
khu công nghiệp, nhà máy, bệnh viện, khu cách ly tập trung...
Để khẩn trương, chủ động ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, thực hiện
mục tiêu kép, đảm bảo an toàn bình yên cho Nhân dân; đồng thời, để tổ chức thành
công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân
dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các
sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố
tiếp tục quán triệt thực hiện triệt để các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy,
UBND tỉnh, đồng thời khẩn trương triển khai một số biện pháp sau:
1. Kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh tại vùng có nguy cơ cao xuất
hiện các ổ dịch trên địa bàn tỉnh:

2
1.1 Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hoàn thành
việc thống kê, rà soát, xét nghiệm và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 đối với những người từng đến vùng dịch: Yêu cầu
khai báo y tế, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm và tự theo dõi giám sát sức khỏe tại
gia đình, hạn chế tiếp xúc, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết và phải đảm bảo
nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch. Việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm
phải hoàn thành nhanh nhất và sớm thông báo kết quả.
Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh, Sở Y tế đánh giá mức độ, nguy cơ
lây nhiễm từ các ổ dịch trên địa bàn các tỉnh, thành phố đến tỉnh ta, chủ động đề
xuất xét nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên trong cộng đồng để đánh giá tình hình,
tham mưu, báo cáo UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, điều chỉnh các biện pháp phòng
chống dịch phù hợp.
1.2. Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, Sở
Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu các khu công
nghiệp, cụm công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp… thực hiện nghiêm công tác
phòng, chống dịch; lập danh sách các nhóm đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao
gửi Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố để quản lý. Đối với những công
nhân làm việc trong các khu công nghiệp tại các tỉnh, thành có dịch nếu trở về
cư trú và sinh sống trên địa bàn tỉnh, chính quyền địa phương phải quản lý chặt
(có danh sách cụ thể) và yêu cầu những người này tự theo dõi giám sát sức khỏe,
hạn chế tiếp xúc, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết và phải đảm bảo nghiêm ngặt
các biện pháp phòng, chống dịch.
1.3. Các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cấp cơ sở xã, phường, thị
trấn, thôn, tổ dân phố, khu dân cư, các lực lượng chức năng đặc biệt là tổ COVID
cộng đồng phối hợp Công an xã, phường, thị trấn tăng cường hơn nữa việc bám
sát địa bàn, rà soát, nắm rõ từng nhân khẩu cư trú trên địa bàn quản lý; hàng ngày
lập danh sách các nhóm đối tượng có nguy cơ, những người trở về từ vùng có
dịch theo thông báo của Bộ Y tế, Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh,
những người hết thời gian cách ly tập trung về cư trú trên địa bàn, danh sách công
nhân làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành trên cả
nước (có địa chỉ cụ thể, số điện thoại, nơi làm việc…) để sẵn sàng truy vết khi cần
thiết; gửi danh sách về Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn để trực tiếp quản
lý, theo dõi thường xuyên.
Siết chặt việc quản lý các khu cách ly tập trung, đặc biệt là cách ly F1,
trong đó lưu ý việc giãn cách nhằm không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly.
Nếu để xảy ra việc lây nhiễm chéo, thì thủ trưởng và cán bộ quản lý khu cách ly
phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
1.4. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các huyện, thị xã,
thành phố: tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, đường
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mòn, lối mở… nhằm phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp nhập cảnh trái
phép.
1.5. Sở Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện khai báo y tế, ghi chép
và lưu trữ thông tin hành khách trên tất cả các phương tiện vận tải công cộng.
Phối hợp xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định. Yêu cầu các đơn vị vận tải
thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng
dẫn của trung ương và tỉnh; cam kết chịu trách nhiệm đảm bảo công tác phòng,
chống dịch khi tham gia hoạt động giao thông vận tải; đồng thời chủ động tham
mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh các biện pháp cụ thể, phù hợp với diễn biến của
dịch bệnh.
2. Đối với ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn
vị, địa phương chỉ đạo các đơn vị chức năng đảm bảo tuyệt đối an toàn công tác
phòng, chống dịch. Căn cứ các kịch bản để hướng dẫn cụ thể, kịp thời điều chỉnh
phương án phòng, chống dịch đảm bảo linh hoạt, sáng tạo, đúng quy định, sẵn sàng
trong mọi tình huống. Đặc biệt, tại các Tổ bầu cử, lực lượng phục vụ bầu cử tại cơ
sở cần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ tại cơ quan,
đơn vị, địa phương và tại các điểm bầu cử trong suốt thời gian diễn ra các hoạt
động liên quan đến công tác bầu cử.
Yêu cầu toàn bộ hệ thống chính quyền, các ngành, các cấp, các địa
phương quán triệt sâu sắc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nghiêm túc thực hiện
các chỉ thị, công điện, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND
tỉnh và nội dung Công điện này; đồng thời thường xuyên đánh giá các tiêu chí về
an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại cơ quan, công sở, đảm bảo không để lây
nhiễm trong các cơ quan, đơn vị, địa phương và kịp thời báo cáo những vấn đề
phát sinh./.
Nơi nhận:

- BCĐ QG phòng, chống dịch COVID-19 (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Y tế (để b/c);
- TTr Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh;
- Bí thư các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- Báo Thanh Hóa, Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đầu Thanh Tùng

