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Kính gửi: UBND tỉnh Hải Dương

Thực hiện Công văn số 2762/UBND-VP, ngày 31/7/2021 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 
Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải 
Dương báo cáo như sau:

1. Công tác chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch 
Covid-19

a) Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện:
Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, và các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn của các cấp, các ngành và Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 
19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc triển khai các biện 
pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 
Hải Dương đã ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, tuyên truyền, 
hướng dẫn cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở và người dân, 
doanh nghiệp về công tác phòng, chống dịch Covid-19, gồm:

- Quyết định số 74/QĐ-STNMT, ngày 06/5/2021 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường tỉnh Hải Dương về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 
Covid-19;

- Quyết định số 28/QĐ-STNMT ngày 02/3/2021 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường tỉnh Hải Dương về viêc thành lập tổ an toàn Covid tại Sở Tài 
nguyên và Môi trường;

- Quyết định số 23/QĐ-STNMT ngày 17/02/2021 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường tỉnh Hải Dương thành lập tổ kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ 
các địa phương, các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải trong việc phân 
loại, thu gom, xử lý chất thải phát sinh tại các điểm điều trị, khu cách ly tập 
trung, khu phong tỏa dịch bệnh COVID-19;

- Công văn số 1288/STNMT-VP ngày 19/7/2021 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường về việc kiểm soát, báo cáo các trường hợp nghi nhiễm Covid-19, đi 
/về từ tỉnh ngoài trên địa bàn thành phố Hải Dương;



- Công văn số 1302/STNMT-VP ngày 20/7/2021 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 
COVID-19;

- Công văn số 1342/STNMT-CCBVMT ngày 26/7/2021 của Sở Tài 
nguyên và Môi trường về việc quản lý chất thải trong phòng, chống dịch 
COVID-19;

- Công văn số 295/STNMT-CCBVMT ngày 18/02/2021 của Sở Tài 
nguyên và Môi trường về việc thu gom, xử lý rác thải tại các điểm chốt phòng, 
chống dịch COVID-19;

- Công văn số 829/STNMT-CCBVMT ngày 12/5/2021 của Sở Tài nguyên 
và Môi trường về việc quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng,chống dịch 
COVID-19;

- Công văn số 756/STNMT-CCBVMT ngày 29/4/2021 của Sở Tài nguyên 
và Môi trường về việc tăng cường thực hiện phòng,chống dịch COVID-19;

- Thông báo số 125/TB-STNMT ngày 20/7/2021 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường về việc tạm thời phân công trực phòng chống dịch bệnh Covid - 19.

b) Các điều kiện bảo đảm cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
- Để đảm bảo công tác chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch 

Covid-19, Sở đã Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương do đồng chí Giám đốc Sở là Trưởng ban 
chỉ đạo, các Phó Giám đốc Sở là Phó Ban chỉ đạo và tất cả thủ trưởng các 
phòng, đơn vị là thành viên (Quyết định 74/QĐ-STNMT ngày 06/5/2021).

- Thành lập tổ an toàn Covid tại Sở là công chức, viên chức và người lao 
động tại các phòng, đơn vị của Sở tham gia theo dõi đo thân nhiệt, cho cán bộ, 
công chức, viên chức người lao động tại các phòng, đơn vị trước khi làm việc; 
ghi thông tin cá nhân và hướng dẫn tổ chức, cá nhân đến làm việc tại Sở; kết nối 
với chính quyền địa phương báo cáo các trường hợp nghi nhiễm đi/về từ tỉnh 
ngoài (Quyết định 28/QĐ-STNMT ngày 02/3/2021 và Công văn số 
1288/STNMT-VP ngày 19/7/2021).

- Phân công lịch trực phục vụ hoạt động đo thân nhiệt và kiểm tra thông 
tin khách đến liên hệ công tác trước khi vào cơ quan (Thông báo số 125/TB-
STNMT ngày 20/7/2020).

- Trang bị đầy đủ nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt,... để phục vụ công 
tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2. Kết quả việc tăng cường, giám sát người ra vào Sở
- Người từ tỉnh ngoài đến giao dịch công tác tại Sở từ ngày 20/7/2021-

31/7/2021
+ Số người đi từ tỉnh ngoài đến giao dịch công tác tại Sở: 2 người (có kết 
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quả xét nghiệp PCR âm tính Sars-Cov-2 trong vòng 72 giờ);
+ Người có biểu hiện nghi nhiễm: 0 người.
- Các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm, tiếp xúc với các trường hợp nghi 

nhiễm tại Sở: 
+ Không có người cơ quan ở tỉnh ngoài về hoặc đi về từ tỉnh có vùng dịch 

từ ngày 20/7/2021 đến 31/7/2021;
+ Có 02 trường hợp F2 tiếp xúc ngày với F1 đã được hướng dẫn khai báo 

chính quyền địa phương và được cho nghỉ các ly tại nhà theo dõi đúng quy định.
+ Các đồng chí tiếp xúc với F2 tại Sở vẫn đi làm bình thường và chưa có 

dấu hiệu ghi nhiễm Covid-19.
3. Khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị.
a) Khó khăn, vướng mắc.
- Số lượng người tham gia các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải 

trong việc phân loại, thu gom, xử lý chất thải phát sinh tại các điểm điều trị, khu 
cách ly tập trung, khu phong tỏa dịch bệnh COVID-19 mỏng, ngoài ra tổ công 
tác còn thực hiện công tác chuyên môn khác;

- Trang, thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch còn chưa đảm bảo.
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện công tác phòng, 

chống dịch chưa được đào tạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ về công 
tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

b) Đề xuất, kiến nghị
- Tăng cường biên chế cho chi cục BVMT;
- Cung cấp trang, thiết bị đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, 

chống dịch.
- Hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ thực hiện công tác phòng, chống dịch 

của cơ sở.
Trên đây là báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương về 

thực hiện công tác cấp bách phòng, chống bệnh Covid - 19 tại Sở và xin ý kiến 
chỉ đạo của UBND tỉnh./.

 Nơi nhận: 
- Như kính gửi;
- Các đồng chí Lãnh đạo Sở;
- Các đồng chí trong BCĐ Covid-19 tại Sở;
- Tổ an toàn Covid-19 tại Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Tạ Hồng Minh
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