
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 3 năm 2021
V/v thành lập Đội xử lý tình 
trạng khẩn cấp phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19

Kính gửi: UBND các huyện/thị xã/thành phố.

Thực hiện Thông báo số 109-TB/TU ngày 02/3/2021 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và 
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái mới, 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:
1. Giao Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập Đội xử lý tình trạng khẩn 

cấp về y tế do đồng chí Chủ tịch UBND cấp huyện làm Đội trưởng, các thành 
viên gồm đại diện lãnh đạo và cán bộ thuộc các phòng, cơ quan, đơn vị cấp 
huyện gồm công an, quân đội và y tế... 

2. Đội xử lý tình trạng khẩn cấp về y tế có nhiệm vụ thực hiện kịp thời các 
nhiệm vụ truy vết, cách ly, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm...; chủ động tham 
mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covi-19 cấp huyện thực hiện quyết liệt 
các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn theo Chỉ thị số 12-
CT/TU ngày 01/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo ngay về 
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh (qua Sở Y tế - Cơ quan 
Thường trực BCĐ) để kip thời xử lý./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh (Ô. Hơn, Ô. Khanh); 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Lưu: VT, VX (01)Ph(10).

CHỦ TỊCH

Nguyễn Dương Thái
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