
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH HẢI DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 570 /ỌĐ-UBND Hài Dương, ngày 15 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
về một số biện pháp cấp bách trong phòng, chổng dịch COVID-19

trên địa bàn tĩnh Hải Duong

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tô chức chính quyển địa phương ngcìy 19/6/2015;
Căn cử Luật phòng, chổng bệnh truyền nhiễm năm 2007;
Căn cử Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thù tướng Chính phù 

về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chong dịch COVID-I9;
Căn cứ Chi thị sổ 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về một so biện plúỉp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19;
Căn cứ Chi thị sổ 11-CT/TƯ ngày ỉ 5/02/2021 của Tỉnh ủy Hải Dương về 

việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chỏng dịch Covid-19 trên địa bàn 
tính sau Tết Nguyên đản Tân Sửu;

Theo để nghị của Giảm đốc Sở Y tế tại Tờ trình sổ 72/TTr-SYT ngày 
15/02/2021 về việc thực hiện cách ly xã hội toàn tỉnh Hải Dương theo Chỉ thị 
16/CT-TTg ngày 31/3/2020.

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện cách ly xà hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ 00 phút 
ngày 16/02/2021 trên phạm vi toàn tỉnh (Theo tinh thần Chi thị 16/CT-TTg ngày 
31/3/2020 của Thủ tướng Chính phù và Chỉ thị sổ II-CT/TU ngày 15/02/2021 
của Tinh ủy Hải Dương), gồm các nội dung chính như sau:

1. Thực hiện cách ly toàn tinh theo nguyên tẩc gia đình cách ly với gia 
đình, thôn cách ly với thôn, xã cách ly với *ồ, ráeh ly với huyện. Yêu cầu 
mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong tnrờng họp ihật sự cần thiết như: 
mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc làm việc tại nhà máy, cơ 
sở sán xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, 
dừng hoạt động. Thực hiện nghiêm việc giừ khoảng cách tối thiêu 2m khi giao 
tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện 
và tại nơi công cộng.
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Yêu cầu toàn thế nhân dân tự giác chấp hành các biện pháp phòng chổng 
dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp 
tự báo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động 
phòng, chốnơ dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng;

2. Tạm dừng các hoạt động tổ chức lề hội đầu xuân, các hoạt động văn 
hóa, thề thao, giải trí tại các địa điếm công cộng, các cơ sờ tôn giáo, tín ngưỡng, 
thờ tự.

3. Các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tinh phải triên khai tự 
đánh giá chỉ số nguy cơ lây nhiễm trong nhà máy, phân xướng theo Hướno; dần 
của Ban Chi đạo Quốc gia phòng, chổng dịch COVID-19 tại Quyết định số 
2194/ỌĐ-BCĐỌG ngày 27/05/2020, yêu cầu gửi bản tự chấm điểm về Ban quản 
lý các KCN (đối với doanh nghiệp trong KCN), về ƯBND cấp huyện (đối với 
doanh nghiệp ngoài KCN), nếu đu điều kiện đàm bao an toàn về phòng, chổng 
dịch COVID-19 thì được hoạt động và phải tự chịu trách nhiệm về quyết định 
của mình.

Các phân xướng, nhà máy sản xuất phải báo đàm khoáng cách an toàn, 
đeo khấu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuân theo quy định, yêu cầu công 
nhân cài đặt ứng dụng Bluzone. NíỊirời đứng đầu doanh nghiệp, cơ sớ sản xuất, 
cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách uhiệui áp dyng các biện pháp 
phòng, chổng dịch tại cơ sớ minh, bảo đảm sứe fchẻe, an teản cho người lao 
động. Các doanh nghiệp có nguy cơ lây nhiềm dịch bệnh có thế tạm dừng sản 
xuất, kinh doanh đê thực hiện công tác vệ sinh phòníĩ dịch.

Đối với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp: Yêu cầu các doanh 
nghiệp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Giao cho Ban 
Quán lý Các khu công nghiệp tinh chủ trì, phối hợp với ủ y  ban nhân dân cấp 
huyện tổ chức kiểm tra trực tiếp các doanh niĩhiệp trong Khu công niĩhiệp.

Đổi với các doanh nghiệp ngoài Khu công nghiệp: Giao cho Chủ tịch Uy 
ban nhân dân cấp huyện chủ động có ke hoạch kiểm tra việc các điều kiện phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.

Khuyến khích tất cá các doanh nghiệp tố chức xét nghiệm cho tất cá những 
người làm việc tại doanh nghiệp (kinh phí xét nghiệm ở tất cả các doanh nghiệp 
do chủ doanh nghiệp tự chi trá).

4. Tiếp tục thực hiện phong tỏa toàn bộ thành phố Chí Linh và huyện cẩm  
Giàng cho đến khi kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Đổi với huyện cẩm  
Giàng, yêu cầu thực hiện phong tỏa, cách ly y tể thật nghiêm ngặt, đặc biệt là 
tránh nguy cơ lây lan từ công nhân tại các doanh nghiệp trên địa bàn cùa huyện 
Cấm Giàng ra diện rộng; chi cho phép công nhân có hộ khẩu thường trú, công 
nhân ớ tinh khác đang tạm trú trên địa bàn huyện Câm Giàng tới công ty làm
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việc và phái có xác nhận của ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi đang thườne; trú, tạm 
trú. Đối với công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện 
Cấm Giàng, hiện đang thường trú ở các huyện, thị xã, thành phổ ngoài huyện 
Cẩm Giàng, yêu cầu cách ly tại nhà, tạm thời chưa quay lại làm việc trone vùng 
dịch huyện cấm  Giàng. Đối với các doanh nghiệp ngoài địa bàn huyện Câm 
Giàng không cho phép công nhân cư trú, tạm trú tại địa bàn huyện Câm Giàng 
đến làm việc.

5. Giao Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Ban Quản lý Các khu công 
nghiệp tinh tuyên truyền, vận động công nhân chấp hành nghiêm chủ trương nêu 
trên. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sờ Thông tin và Truyền thông tô chức 
tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nhất là lực lượng công nhân và thông tin 
kịp thời số công nhân, chuyên íĩia về níĩhỉ tết chưa đến làm việc tại huyện Câm 
Giàng.

6. Dừng họp các chợ trên địa bàn tỉnh, chỉ đề lại các cơ sở bán lương thực, 
thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu.

7. Giao cho Công an tỉnh chỉ đạo lập các chốt theo kế hoạch kế từ trước 0 
giờ 00 phút ngày 16/02/2021; đồng thời, kiểm soát chặt chẽ tại các khu dân cư 
phong toá, các điểm cách ly tập trung; tuần tra, kiểm soát và xừ lý nghiêm các 
tnrờng hợp vi phạm; tăng cường kiếm soát ờ cổng các khu công nghiệp trên địa 
bàn huyện Câm Giàng và Khu công nghiệp Đại An; chi đạo công an các xã, 
phường, thị trấn phối hợp với chính quyền địa phương, các tô phòng, chổng 
COVID-19 cộng đồrm yêu cầu công nhân trá à  đạa pbương (làm việc tại 
huyện Cấm Giàng) tiếp tục thực hiện cách ly tĩrt nhè. Ngrâri đứng đầu cấp Uy 
đàng, chính quyền cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tình 
nếu để xảy ra tình trạng lây nhiềm trong khu cách ly và khu vực phong tỏa.

8. Tiếp tục cho học sinh các cơ sở giáo dục và íỉiáo dục nghề nghiệp trên 
địa bàn tinh tạm dừng đến trường sau kỳ nghỉ Tet Nguyên đán Tân Sửu đến hết 
ngày 02/3/2021. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo xây dựng kế hoạch học trực 
tuyến cho học sinh trong thời gian tạm dừns đến trường.

9. Giao Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn các 
địa phươníĩ duy trì sán xuât và tiêu thụ sản phẩm nông níĩhiệp, đám bảo an toàn 
trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

10. Yêu cầu các sờ, ban, ngành và các đơn vị liên quan triền khai thực 
hiện nghiêm Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 15/02/2021 của Tỉnh ủy Hải Dươn" về 
việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chổng dịch Covid-19 trên địa bàn 
tỉnh sau Tet Nguyên đán Tân Sửu.

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị sự nehiệp công lập thực hiện chế độ làm việc 
trực tuyến tại nhà, chỉ đê lại bộ phận trực lãnh đạo và trực cơ quan. Riêng các
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đơn vị thuộc các ngành Y tế, Công an, Ọuân đội, Điện lực, Thông tin & Truyền 
thông, Môi tnrờng, Nước sạch yêu cầu vẫn đám báo các hoạt động và có các 
biện pháp phòng, chống dịch theo qui địnhằ

Uy ban nhân dân các cấp và các cơ quan còn lại thực hiện chế độ làm việc 
trực tuyến tại nhà ít nhất 50% quân số. Luân phiên cử lành đạo và trực cơ quan 
đê giải quyết các công việc cấp thiết.

Tạm dừng hoạt động của Trung tỂiTa phự« vụ hành chính công tỉnh, các bộ 
phận tiếp nhận và trả kết qua tại các eơ qeran rtha mrớc các cấp (trừ việc tiếp 
nhận hồ sơ và tra kết quả giải quyết hồ sơ của Thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe 
thuộc Sớ Giao thông vận tải và thú tục hành chính của Báo hiểm xã hội).

Tất cả các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải thường 
xuyên eiừ liên lạc với đơn vị, khi cần triệu tập phai có mặt ngay.

Điều 3. Ọuyết định này có hiệu lực thi hành kề từ 0 giờ 00 phút ngày 
16/02/2021 đến hết ngày 02/3/2021. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc 
các sớ, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố 
và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tô chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Noi nhận:
-  N hư Đ iều 3;
- Văn phòntỉ CP;
- B ộ Y tế;
- Thường trực Tinh ủy;
- Thường trực H Đ N D  tinh;
- Lãnh đạo U B N D  tinh;
- Lãnh đạo V P .U B N D  tinh;
- C ác sở , ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- C ác đơn vị sự  nghiệp côn g  lập trên địa bàn tinh;
- C á c  C V .V P Ũ B N D  tinh:
- U B N D  các tinh/thành phố: Hà N ội, Hãi Phòng,
Q uàng N inh. Bắc N inh, Thái Bình, V ĩnh Phúc,
- L ư u V T , v x  (01). P h(200).

TMế ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Nguyễn Duong Thái


