
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HẢI DƢƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-VP Hải Dương, ngày        tháng 4 năm 2020 
V/v tăng cường công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các sở, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh; 

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

 
 

Trong thời gian 15 ngày (từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020) thực 

hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực 

hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, các sở, ban, ngành, 

đoàn thể, địa phương và đặc biệt là người dân trên địa bàn tỉnh đã thực hiện 

nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch. 

 Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ diễn ra chiều ngày 15/4/2020, Hải 

Dương được xếp vào nhóm có nguy cơ thấp, tuy nhiên Hải Dương tiếp giáp với 

các tỉnh thuộc nhóm nguy cơ cao và nguy cơ (Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải 

Phòng, Hà Nội) nên khả năng bệnh xâm nhập vào tỉnh là rất lớn. Do vậy, Ủy 

ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương tiếp 

tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ, các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19. Trong thời gian từ nay đến hết ngày 22/4/2020, Ủy 

ban nhân dân tỉnh chỉ điều chỉnh một số nội dung sau: 

 1. Về việc ra khỏi nhà: Hạn chế ra khỏi nhà, khi ra khỏi nhà phải đeo khẩu 

trang; giữ khoảng cách tiếp xúc với người khác từ 2m trở lên. 

 2. Về việc mở các cửa hàng không thiết yếu: Được mở lại các cửa hàng 

không thiết yếu với điều kiện đảm bảo đầy đủ các qui định về phòng, chống dịch 

COVID-19. Riêng các quán, cửa hàng ăn, uống: Không bán cho khách ăn, uống 

tại chỗ. 

 3. Về việc vận chuyển bằng các phương tiện công cộng: Cho phép các 

phương tiện taxi, xe buýt, xe grap hoạt động trở lại trong phạm vi nội tỉnh và 

phải đảm bảo các qui định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Các phương 

tiện nói trên chỉ được phép chở tối đa 50% số người so với công suất chở của xe. 

Riêng taxi 4 chỗ, 5 chỗ chỉ được phép chở 01 người trên xe. 

 4. Việc tụ tập đông người: Không tụ tập quá 5 người tại nơi công cộng. 

 5. Về việc duy trì các chốt kiểm soát:  Chỉ củng cố và duy trì các chốt tỉnh 

lộ, quốc lộ tại các nơi giáp ranh các tỉnh khác.  



Các nội dung khác vẫn tiếp tục thực hiện như các văn bản đã chỉ đạo của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế.  

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp và UBND các huyện, thị xã, 

thành phố và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo tại văn 

bản này. Đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện 

tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Công văn này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành cho đến hết ngày 

22/4/2020./.  
  

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh; 

- Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh; 

- BCĐ phòng chống COVID-19 tỉnh; 

- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Báo HD, Đài PT&TH tỉnh; 

- Lưu: VT, VX (50b). 

 

 

 

 

 

 

 

TM. UBND TỈNH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Dƣơng Thái 

 


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2020-04-16T13:38:53+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Phạm Hữu Phương<phamhuuphuong-haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2020-04-16T13:38:57+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Phạm Hữu Phương<phamhuuphuong-haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2020-04-16T13:39:03+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Phạm Hữu Phương<phamhuuphuong-haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




