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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      
Hải Dương, ngày       tháng  11 năm 2021

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ 
ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 
dịch Covid-19"; Hướng dẫn số 4800/QĐ-BYT ngày 12-10-2021 của Bộ Y tế về 
việc ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 
128/NQ-CP. UBND tỉnh đã có Quyết định 3052/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 
công bố tạm thời cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Sở Y tế có Thông 
báo số 3438/TB-SYT ngày 29/10/2021 về kết quả đánh giá cấp độ dịch trên địa 
bàn tỉnh tính đến ngày 28/10/2021. Theo đó, thành phố với các tiêu chí 1 về tỉ lệ 
mắc mới tại cộng đồng/dân số/thời gian và tiêu chí 2 về độ bao phủ vắc-xin 
được đánh giá là cấp độ 2, 24 phường xã cấp độ 2, 1 phường cấp độ 1. Tính đến 
ngày 02/11/2021 thành phố có số lượng người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít 
nhất 1 liều vắc-xin phòng Covid-19 là 159.704 (gồm: 116.655 mũi 1; 43.049 
mũi 2). Đạt tỷ lệ 72,29% (đã đạt tỉ lệ tối thiểu là 70%); tỉ lệ người từ 65 tuổi trở 
lên được tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 là khoảng 26% (còn thấp so với tỉ 
lệ tối thiểu là 80%). Ngoài ra, từ ngày 03/11/2021, thành phố triển khai đợt tiêm 
mới với 43.000 liều được tỉnh phân bổ sẽ nâng cao tỷ lệ tiêm vắc xin toàn thành 
phố.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh, Công văn số 3802/UBND-VP 
ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số biện pháp thích ứng 
an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. UBND 
thành phố đã tổ chức chỉ đạo, quán triệt, triển khai rộng rãi tới các phường, xã 
và Tổ COVID cộng đồng bảo đảm không lơ là, chủ quan và tạo điều kiện thuận 
lợi cho các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội. Yêu cầu UBND các phường, xã 
tiếp tục duy trì việc tuyên truyền, hướng dẫn, giám sát người về từ các vùng 
dịch, người từ tỉnh ngoài khi về địa phương, người có biểu hiện ho, sốt phải khai 
báo y tế, thực hiện các biện pháp cách ly phù hợp theo đúng hướng dẫn của Bộ 
Y tế; chủ động giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao, nhất là 
những điểm có người về từ các địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình 
Dương, Đồng Nai, Long An và các địa bàn dịch cấp độ 3, 4; các trường hợp có 
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dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh để phát hiện sớm, tổ chức cách ly, theo dõi sức 
khỏe phù hợp và xử lý kịp thời các ổ dịch COVID-19 theo Công điện số 
1700/CĐ-BYT ngày 25/10/2021 của Bộ Y tế. Yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng 
chống dịch các phường, xã tăng cường hoạt động của Tổ Covid cộng đồng, phân 
công rõ thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách và chịu trách nhiệm về  hoạt động của 
Tổ Covid cộng đồng thôn, khu dân cư trong việc kiểm soát dịch bệnh tại địa bàn 
phụ trách; kiểm tra, giám sát chặt chẽ những đối tượng cách ly y tế tại nhà, theo 
dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trên địa bàn; tăng cường công tác tuyên truyền, 
nâng cao ý thức người dân, không lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm thông điệp 
“5K + Vắc xin + Công nghệ + ý thức”.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh tại các tỉnh thành phía Nam và tỉnh thành 
lân cận Hà Nội, Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ… vẫn còn diễn biến 
phức tạp, số ca mắc mới trong cộng đồng vẫn tăng cao (ngày 02/11 Hà Nội 56 
ca, Bắc Ninh 115 ca, Bắc Giang 17 ca, Phú Thọ 59 ca, Hà Nam 21 ca), tiềm ẩn 
nguy cơ cao xâm nhập mầm bệnh vào thành phố Hải Dương. Số người đi về từ 
tỉnh ngoài hằng ngày vào thành phố vẫn duy trì từ 250-300 người/ngày; các cơ 
sở dịch vụ, sản xuất kinh doanh được mở cửa và hoạt động theo nhu cầu trong 
khi chưa có các điều kiện áp dụng cụ thể phù hợp ở cấp độ dịch đã công bố. Do 
vậy, nguy cơ phát sinh dịch bệnh từ bên ngoài vào thành phố và nguy cơ lây lan 
dịch trong cộng đồng vẫn còn hiện hữu.

Căn cứ quy định của Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ; căn cứ tình 
hình và đánh giá nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn thành phố, UBND thành phố 
báo cáo, đề xuất UBND tỉnh áp dụng một số biện pháp cụ thể đối với một số 
hoạt động kinh doanh, dịch vụ như sau:

1. Tiếp tục dừng hoạt động các dịch vụ karaoke, mátxa, quán bar, vũ 
trường, quán game internet, rạp chiếu phim, bán hàng rong.

2. Các nhà hàng, quán ăn uống, quán gội đầu, cắt tóc, làm đẹp được hoạt 
động ngoài việc có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp bảo 
đảm phòng chống dịch COVID-19 chỉ được hoạt động phục vụ tại chỗ đến 21 
giờ hằng ngày.

3. Các dịch vụ tập luyện thể dục, thể thao trong nhà giảm quy mô phòng 
tập (công suất tối đa 50% và không quá 30 người trong cùng thời điểm); hàng 
ngày cơ sở cung ứng dịch vụ phải thực hiện vệ sinh, khử khuẩn trang thiết bị. 
Người hướng dẫn, người tham gia hoạt động tập luyện thể dục thể thao đáp ứng 
điều kiện đã được tiêm đủ liều vaccine/đã khỏi bệnh COVID-19.

Cơ sở thể dục thể thao, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ phục vụ tập luyện 
thể dục thể thao trong nhà có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch 
COVID-19 và phương án xử lý khi có trường hợp mắc COVID-19 theo quy 
định. Phòng tập phải đảm bảo thông gió tốt, khuyến khích thông gió tự nhiên; có 
nội quy, bảng hướng dẫn người tập thực hiện các quy định về phòng, chống dịch 
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bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, 
Bộ Y tế, UBND tỉnh.

4. Về việc tổ chức lễ cưới, số lượng người tham dự lễ cưới không tập 
trung quá 30 người/thời điểm. Người bên ngoài gia đình chưa tiêm hoặc chưa 
tiêm đủ liều vaccine không nên tham dự lễ cưới. Ban tổ chức, nhân viên phục vụ 
lễ cưới (Cơ sở sự kiện, nhà hàng, nhà thờ ...) 100% người tham dự đã được tiêm 
đủ liều vaccine/đã  khỏi bệnh  COVID-19.

Lễ cưới phải tuân thủ 5K trong quá trình tham dự; luôn giữ khoảng cách 
giữa các bàn, người giữa các bàn không tiếp xúc gần với nhau; gia đình không 
thực hiện chúc mừng tại từng bàn. Ký cam kết tuân thủ quy định và chịu sự 
giám sát của chính quyền địa phương. Rút ngắn tối đa thời gian tổ chức lễ cưới, 
địa điểm tổ chức lễ cưới: đảm bảo thông thoáng, tăng cường thông khí, hạn chế 
sử dụng điều hòa.

5. Việc tổ chức lễ tang, không tổ chức quá 05 người/01 đoàn viếng. Tuân 
thủ 5K; không tổ chức ăn uống đối với người ngoài gia đình. Rút ngắn tối đa 
thời gian tổ chức, địa điểm tổ chức đảm bảo thông thoáng, tăng cường thông khí, 
hạn chế sử dụng điều hòa.

6. Đối với các trường hợp về từ thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình 
Dương, Đồng Nai, Long An hoặc các địa bàn dịch cấp độ 4:

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày kể từ khi về địa phương và lấy mẫu 
theo quy định đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc khỏi bệnh COVID 
trong vòng 6 tháng.

- Cách ly tập trung 07 ngày đối với người chưa tiêm đủ liều; 14 ngày đối 
với người chưa tiêm và thực hiện lấy mẫu, theo dõi sức khỏe tại nhà khi hết cách 
ly tập trung theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

7. Đề nghị cho lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả các trường hợp F2 và 
các trường hợp có nguy cơ cao, các địa bàn dịch cấp độ 3, 4; các trường hợp có 
dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh khác theo đề nghị của BCĐ cấp huyện để phát hiện 
ngăn chặn sớm.

Trên đây là báo cáo đề xuất của UBND thành phố, đề nghị UBND, BCĐ 
phòng chống dịch tỉnh xem xét cho ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh HD;
- BCĐ PCDB tỉnh HD;
- TT Thành ủy; 
- Lãnh đạo UBND TP;
- BCĐ PCDB TP;      
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Trần Hồ Đăng
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