
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

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

Số:            /UBND-VP Hải Dương, ngày         tháng 8 năm 2021
V/v thực hiện nghiêm các chỉ 
đạo của UBND tỉnh tại các 

Chốt kiểm dịch 
      

Kính gửi: - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Trên cơ sở đề xuất, kiến nghị của Công an tỉnh tại Báo cáo ngày 
13/8/2021 về tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực 
hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 2078/QĐ-
UBND ngày 19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc thành lập 
Chốt liên ngành cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Công văn số 2762/UBND-VP ngày 31/7/2021 của 
Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Công văn số 
2840/UBND-VP ngày 07/8/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện 
pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Công văn số 2681/UBND-VP ngày 
23/7/2021 về việc tăng cường chỉ đạo các chốt kiểm dịch COVID-19 trên địa bàn 
tỉnh và Công văn số 2939/UBND-VP ngày 12/8/2021 về việc yêu cầu chấp hành 
quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

2. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Giao thông vận tải, Bộ 
Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên khẩn trương thực hiện các kiến 
nghị, đề xuất của Công an tỉnh, cụ thể như sau: 

2. 1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
- Chỉ đạo trang cấp bổ sung thêm găng tay y tế và tấm chắn giọt bắn đảm 

bảo đủ cơ số dùng hàng ngày; đồng thời tổ chức xét nghiệm PCR cho các lực 
lượng tại Chốt cấp tỉnh trên địa bàn theo định kỳ 7 ngày/1 lần. 

- Tiếp tục tổ chức cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại Chốt cấp tỉnh 
về ăn, nghỉ, sinh hoạt tập trung theo quy định, không được trở về cơ quan, nhà 
riêng, không ăn sáng trưa, tối tại Chốt để phòng, chống lây nhiễm; chỉ đạo hằng 
ngày xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải y tế tại các Chốt và khu cách ly.

- Bố trí hệ thống nhà vệ sinh di động phục vụ công tác tại 20 Chốt còn lại 
(A02, A03, A05, A06, A09, A10, A11, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, 
A23, A24, A25, A26, A27, A28).



2.2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Sở Giao thông vận tải; 
Sở Y tế; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Tỉnh Đoàn: Tăng cường kiểm tra và yêu cầu 
lực lượng đơn vị, địa phương mình hằng ngày sau ca làm việc tại các Chốt phải 
trở về nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt tập trung tại các khu cách ly do Ủy ban nhân dân 
các huyện, thị xã, thành phố bố trí theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh 
tại Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 về việc thành lập Chốt liên 
ngành cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 trên địa 
bàn tỉnh.

2.3. Sở Giao thông vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh Đoàn: khẩn 
trương bố trí đủ lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các Chốt theo Quyết 
định của UBND tỉnh (nhất là Tỉnh Đoàn thường xuyên thiếu lực lượng thực hiện 
nhiệm vụ hàng ngày tại các Chốt với số lượng lớn; riêng Chốt A07- Km14+200 
ĐT.390, P.Nam Đồng, TP.Hải Dương, thường xuyên không có lực lượng Đoàn 
thanh niên thực hiện nhiệm vụ).

2.4. Sở Giao thông vận tải trang cấp bổ sung 2 cuộn dây phản quang cho 
Chốt A15 (Km74+300 QL.5 lối vào trạm thu phí QL.17B đi TX.Kinh Môn)./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX (8b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Hùng
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