
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HÀ KỲ

Số:      /CV-UBND
Về việc triển khai một số 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Kỳ, ngày 21 tháng 07 năm 2021

Kính gửi:    - Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã Hà Kỳ
- Lãnh đạo các Công ty, Doanh nghiệp trên địa bàn xã Hà Kỳ
- Cá nhân, tổ chức có liên quan đến công tác phòng chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn xã Hà Kỳ.
Thực hiện Công điện số 03/CĐ-UBND, ngày 19 tháng 7 năm 2021 của 

Chủ tịch UBND tinh Hải Dương về việc triển khai các biện pháp câp bách 
phòng, chống dịch COVID-19, ủy ban nhân dân xã Hà Kỳ yêu câu các cơ quan, 
đơn vị, các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã Hà Kỳ thực hiện ngay 
các nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm Công vặn số 2597/UBND-VP, ngày 17/7/2021 của 
UBND tỉnh Hải Dương về việc tiếp tục áp dụng một số biện pháp bổ sung 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19, điều chỉnh thời gian cách ly y tế và Công 
văn số 940/UBND-YT, ngày 17/7/2021 của UBND huyện

- Áp dụng các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 kề từ 0 giờ 00 ngày 
20/7/2021 trên địa bàn toàn huyện Tứ Kỳ như sau:

- Người dân không ra khỏi nhà từ 22h ngày hôm trước đến 5h ngày hôm 
sau nếu không có việc thực sự cần thiết.

- Không tập trung quá 10 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, 
trường học, bệnh viện giữ khoảng cách tôi thiêu 02m khi tiêp xúc.

- Tiếp tục dừng các dịch vụ không thiết yếu như: khu vui chơi, giải trí, 
hoạt động biểu diễn nghệ thuật, karaoke, mát-xa, quán game, quán bia, giải khát, 
trà đá vỉa hè, chợ cóc, chợ tạm tại các cổng công ty, doanh nghiệp; quán ăn 
trong chợ, khu vui chơi thể thao đông người...

- Các nhà hàng, quán ăn, khách sạn được phép hoạt động nhưng phải đảm 
bảo các yêu cầu phòng chống dịch, khuyến khích bán hàng mang về.

- Các cửa hàng tạp hóa, chợ dân sinh trên địa bàn tổ chức đảm bảo cung 
cấp đầy đủ nhu yếu phẩm hàng ngày cho nhân dân trên địa bàn; sắp xếp, bố trí 
các quầy hàng phù hợp với quy mô, diện tích, điều chỉnh giảm số lượng khách 
trong cùng thời điểm, đảm bảo thực hiện 5K, hạn chế tối đa việc tiếp xúc gần 
khi giao dịch



2. Giao công chức Văn Hóa Xã Hội xã: Tham mưu cho Chủ tịch UBND 
xã ban hành ngay quy chế hoạt động của chợ gắn với phòng chống dịch: Quy 
định rõ trách nhiệm của người bán hàng và người mua hàng, Ban Quản lý chợ 
trong phòng chồng dịch COVID-19, thông báo công khai tại cổng chợ để mọi 
người có trách nhiệm thực hiện và đồng thời là cơ sở để kiểm tra, giám sát, xử lý 
các hành vi vi phạm không nghiêm chỉnh chấp hành quy đinh phòng chống dịch 
đối với hoạt động của chợ và chỉ đạo 

Ban Quản lý chợ xây dựng phương án cụ thể. Quản lý số lượng người ra, 
vào trong chợ cùng một thơi điểm; sắp xếp lại các quầy hàng phù hợp với quy 
mô, diện tích, điều chỉnh giảm lượng khách trong cùng thời điểm để đảm bảo 
thực hiện 5K, hạn chế tiếp xúc gần khi giao dịch; khuyến khích mô hình giao 
hàng trực tuyến, bố trí khu vực vận chuyển hàng hóa trung gian; bố trí cán bộ 
hướng dẫn nhân dân đến mua sắm hàng hóa đảm bảo công tác phòng, chống 
dịch theo quy định; khuyến khích lắp đặt camera giám sát ở vị trí phù hợp tại 
các chợ dân sinh, các cửa hàng tạp hóa.

3. Tăng cường công tác phòng chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp trên địa bàn: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã Hà Kỳ 
không bố trí người ra khỏi địa bàn tỉnh (trường hợp đặc biệt, cần thiết mới bố trí 
ra khỏi địa bàn tỉnh nhưng phải báo cáo cấp có thẩm quyền và áp dụng đầy đủ 
các quy định về phòng chống dịch bệnh);

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân có nhu cầu đi 
ra khỏi địa bàn tỉnh phải báo cáo cấp có thẩm quyền và áp dụng đầy đủ các quy 
định về phòng chống dịch bệnh;

- Tổ an toàn Covid tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải kết nối 
thường xuyên liên tục với UBND xã để trao đổi thông tin kịp thời về các trường 
hợp từ tỉnh ngoài đến làm việc, mở sổ theo dõi cập nhật thông tin của khách 
(lịch sử tiêm chủng vắc xin phòng Covid, giấy xét nghiệm âm tính, đên từ vùng 
có dịch hay không có dịch...);

- Các doanh nghiệp trên địa bàn xã phải tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 
hàng tuần cho toàn bộ người lao động tham gia cung cấp các dịch vụ cho doanh 
nghiệp, như: ăn uống, dịch vụ lưu trú cho chuyên gia, vận chuyển vật tư, hàng 
hóa, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì máy móc..., xét nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên 
tối thiểu cho 20% người lao động tại doanh nghiệp và khu nhà trọ của người lao 
động có nguy cơ bằng test nhanh kháng nguyên.

4. Giao Trạm y tế xã phối hợp với trung tâm y tế huyện tiến hành lấy mẫu 
xét nghiệm đánh giá nguy cơ bằng phương pháp Realtime-PCR đối với các 
doanh nghiệp nằm trong khu vực có nguy cơ cao.



- Doanh nghiệp tăng cường bố trí xe ô tô đưa đón công nhân từ nơi cư trú 
đến nơi làm việc, hạn chết mật độ công nhân, người lao động di chuyển trên 
đường. Đối với công nhân tự túc phương tiện đi làm yêu cầu doanh nghiệp phải 
cấp thẻ hoặc quần áo nhận diện doanh nghiệp để hạn chế việc kiểm tra, kiểm 
soát của các Chốt.

- Các cơ sở giáo dục (kể cả mầm non) được phép hoạt động nhưng phải 
đảm bảo nghiêm các quy định phòng chống dịch.

- Đài truyên thanh xã tăng cương tần suất các hoạt động tuyên truyền từ 3 
đên 5 lần/ngày. 

5. Công an xã: Tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, xử phạt nghiêm, yêu cầu 
dừng hoạt động để khắc phục khi phát hiện các trường hợp vi phạm như, cơ sở 
kinh doanh dịch vụ không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tăng mức 
phạt cao nhất, yêu câu đóng cửa và xem xét việc thu hồi giấy phép kinh doanh 
đối với những cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm nhiều lần.

6. Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống covid-19 xã: Dựa trên kế hoạch 
đã phân công nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện người về từ 
vùng dịch; ho, sốt cộng đồng nếu không kịp thời phát hiện để các trường hợp 
này để lây nhiễm trên địa bàn phải trực tiếp chịu trách nhiệm trước BCĐ, trước 
pháp luật, 

Quản lý chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà, nếu phát hiện vi phạm 
qui định về phòng, chống dịch thì phải cưỡng chế đưa đi cách ly tập trung (chi 
phí do đối tượng cách ly chi trả);

7. Các ngành đoàn thể trên địa bàn xã: Tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến 
người dân về việc hạn chế di chuyển đến các vùng dịch; giám sát, kiểm tra hoạt 
động của Tổ COVID cộng đồng, Tổ an toàn COVID; tiếp nhận đầy đủ thông tin 
phản ánh của người dân tại địa bàn về các trường hợp ho sốt, người về từ tỉnh 
ngoài. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân khai báo không kịp thời, 
không trung thực làm lây lan dịch bệnh ra địa bàn xã.

Tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, những nhà hảo tâm 
ủng hộ cho công tác phòng chống dịch để chi hỗ trợ, động viên cho Tổ COVID 
cộng đồng, Tổ an toàn COVID.

8. Ban chỉ huy quân sự xã: Phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch 
Covid-19 xã kiểm tra, rà soát lại khu cách ly tập trung, kiểm tra chỉnh sửa lại 
kịch bản cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Luôn sẵn sàng 
cho kịch bản phải cách ly số lượng lớn người vê từ vùng dịch hoặc F1 trên địa 
bàn xã.



UBND xã Hà Kỳ yêu cầu các cá nhân, tổ chức, Thủ trưởng cơ quan, đơn 
vị, Công ty, doanh nghiệp. Thành viên BCĐ phòng chống covid-19 xã nghiêm 
túc triển khai thực hiện nội dung công văn này.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đài truyền thanh xã;
- BCĐ phòng, chống covid-19 xã;
- Lưu VP.

T.M ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Văn An
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