
 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 
 

   Số: 3589/SYT- NVY 
V/v tăng cường công tác phòng 

chống dịch Covid-19 trong các 

dịp lễ hội Noel, Tết dương lịch 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                      

                      Hà Tĩnh, ngày  19 tháng 12 năm 2020 

 

Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Dịch COVID-19 trên Thế giới đang diễn biến phức tạp, tiếp tục gia tăng, nhiều 

nước trên thế giới đã phải quay lại áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội; nước ta 

vẫn phải tổ chức các chuyến bay đưa người Việt Nam đang gặp khó khăn ở nước 

ngoài và các chuyên gia, lao động kỹ thuật cao người nước ngoài vào Việt Nam; thời 

tiết mùa Đông - Xuân tạo thuận lợi cho cho dịch bệnh truyền nhiễm phát triển, đặc 

biệt là dịch COVID-19; thời gian tới là dịp nhiều lễ hội lớn như ngày lễ Noel, Tết 

dương lịch, Tết cổ truyền…. Do đó, nguy cơ xuất hiện ca bệnh lây nhiễm trong cộng 

động là rất lớn và hiện hữu. Để thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ là thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế và không 

để dịch, bệnh xảy ra trên địa bàn, Sở Y tế - Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo Phòng 

chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo 

thực hiện tốt các nội dung sau:  

1. Tiếp tục nâng cao cảnh giác, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch trong tình hình mới theo chỉ đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 

Quốc gia và các hướng dẫn của Bộ Y tế. Thực hiện nghiêm túc Văn bản số 01-

CV/BCĐ ngày 05/12/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh về 

việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; Văn bản số 

8168/UBND-VX1 ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các 

biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và quản lý người nhập cảnh. 

2. Khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện tốt thông điệp “5K” của Bộ Y tế 

trong phòng chống dịch bệnh, đặc biệt tuyên truyền cho người dân phải đeo khẩu 

trang khi ra khỏi nhà, ở những nơi tập trung đông người, tại nơi công cộng như: Cơ sở 

y tế, nhà thờ, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, bến xe, bến cảng, trên các phương 

tiện giao thông công cộng…. 

3. Từng cơ quan, đơn vị trường học, cơ sở sản xuất, các nơi thường xuyên có 

hoạt động tập trung đông người như các lễ hội Noel, sự kiện văn hóa, siêu thị, chợ, 

nhà ga, bến xe… phải có phương án phòng, chống dịch; đáp ứng yêu cầu, tự trang bị 

các phương tiện, vật tư phòng, chống dịch cần thiết; thường xuyên tự đánh giá mức độ 

an toàn của cơ quan, đơn vị, cơ sở theo các quy định của Bộ Y tế 

4. Tiếp tục truyền thông mạnh mẽ nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ trước 

nguy cơ dịch bệnh trong nhân dân; vận động hội viên, đoàn viên thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng, chống dịch, không chủ quan. 



 
 

5. Thường xuyên kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. 

6. Ngoài việc phòng chống dịch COVID-19, các địa phương cũng cần tập trung, 

tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong mùa đông xuân theo quy định tại Chỉ 

thị số 23/CT-BYT ngày 22/10/2020 của Bộ Y tế. 

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện thực hiện./.  

     
Nơi nhận:                                                                               
- Như trên; 

- Bộ Y tế (để b/c);  

- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh (để b/c);  

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Giám đốc các PGĐ Sở, Phòng CM Sở; 

- Trung tâm KSBT; 

- Các bệnh viện/TTYT trong tỉnh; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Đường Công Lự 
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