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Số:         /UBND-VP
V/v tăng cường phòng, chống 
dịch Covid-19 trong công tác 
sản xuất, tiêu thụ vải thiều

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

              Hải Dương, ngày       tháng 5 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh;
- Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà.

Tỉnh Hải Dương đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch vải thiều (chính vụ); 
kinh nghiệm hàng năm cho thấy ở giai đoạn này sẽ có rất nhiều thương lái từ 
các tỉnh thành, các nước lân cận đến tiếp cận vùng vải (chủ yếu ở huyện 
Thanh Hà và Thành phố Chí Linh) để thu gom, mua bán vải. Đặc biệt là khi 
thương hiệu trái vải Thanh Hà, Chí Linh của Hải Dương đã được khẳng định 
trên một số thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu...và đã được đưa 
lên sàn giao dịch điện tử thì việc thu gom, mua bán tại vùng vải của tỉnh ta sẽ 
càng sôi động hơn.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại các nước trong khu 
vực và các tỉnh, thành phố giáp ranh, gần với Hải Dương như Bắc Ninh, Bắc 
Giang, Hà Nội...Để chuẩn bị cho công tác tiêu thụ vải thiều của tỉnh Hải 
Dương nói chung và huyện Thanh Hà, thành phố Chí Linh nói riêng đảm bảo 
thuận lợi, song phải đáp ứng nghiêm ngặt các yêu cầu phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Thanh Hà và 
UBND thành phố Chí Linh triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Yêu cầu chung 
- Thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của tỉnh về phòng ngừa, kiểm 

soát dịch bệnh trên địa bàn, trong đó đặc biệt tập trung chỉ đạo kiểm soát các 
yếu tố nguy cơ từ những thương lái người nước ngoài, từ tỉnh thành khác vào 
địa bàn huyện Thanh Hà, Thành phố Chí Linh mua bán vải.

- Xây dựng ngay phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19 gắn với 
các tình huống, công việc liên quan đến thu gom, mua bán vải có yếu tố 
thương lái từ địa bàn khác (tỉnh, thành khác; nước khác) đến huyện Thanh Hà 
và Thành phố Chí Linh.

- Báo cáo Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy phân công các đồng chí 
trong Ban Thường vụ, lãnh đạo UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm 
phụ trách địa bàn cùng với Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 cấp xã thực 
hiện các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt các thương lái mua bán vải, đặc 
biệt là những người nước ngoài, những người đến từ các địa phương đang có 
dịch đến các xã, phường, vùng trồng vải. Chịu trách nhiệm nếu để xẩy ra dịch 
bệnh do yếu tố chủ quan, thiếu kiểm soát.
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- Tăng cường tuyên truyền đi đôi với kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm 
những trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch liên quan đến 
việc tiêu thụ nông sản nói chung và mua bán tiêu thụ vải thiều nói riêng.

2. Một số nội dung, yêu cầu về đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho 
vùng sản xuất vải.

- Thực hiện kiểm tra y tế, khai báo y tế đối với người ra vào, phun khử 
khuẩn toàn bộ phương tiện ra, vào vùng trồng vải; kiểm tra y tế đối với các cơ 
sở đóng gói, sơ chế vải trên địa bàn đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

- Lái xe, thương lái, người lao động, mua bán đến từ nước ngoài và các 
tỉnh, thành phố có dịch ra vào vùng vải phải có kết quả xét nghiệm (PCR) âm 
tính với SARS-CoV-2 (trong vòng 07 ngày, kể từ ngày xét nghiệm). Trong 
trường hợp những đối tượng trên chưa có giấy xét nghiệm, cần sự hỗ trợ, yêu 
cầu UBND huyện Thanh Hà, UBND thành phố Chí Linh tổ chức lấy mẫu, xét 
nghiệm và trả kết quả trong ngày, thông báo rộng rãi đến người dân, các 
thương lái về quy định trên để đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, không ảnh 
hưởng đến việc tiêu thụ vải (Chi phí do người xét nghiệm tự chi trả).

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho người dân, các tổ hợp tác, hợp tác xã 
trồng vải trên địa bàn các biện pháp phòng, chống dịch an toàn, hiệu quả.

- Chuẩn bị đầy đủ các phương án, điều kiện để việc tiêu thụ vải được 
thuận lợi (quan tâm đến các điều kiện để xuất khẩu và tiêu thụ trong nước); 
kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình tiêu thụ vải (nếu có).

Yêu cầu UBND huyện Thanh Hà, UBND thành phố Chí Linh nghiêm 
túc triển khai thực hiện. Nếu có vướng mắc, phát sinh kịp thời báo cáo Ủy ban 
nhân dân tỉnh để chỉ đạo giải quyết./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;   (để b/c)          
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, đơn vị: Y tế, Công Thương, Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, 
Công an tỉnh; 
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- CV VP UBND tỉnh(Cao Cường, Chính, Phượng); 
- Lưu: VT, KT.Khoa (24b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lưu Văn Bản
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