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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Hải Dương, ngày            tháng 02  năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;
Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;
Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19; 
Căn cứ Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 15/02/2021 của Tỉnh ủy Hải Dương về 

việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 
tỉnh sau Tết Nguyên đán Tân Sửu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 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. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện cách ly xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ 00 phút 
ngày 16/02/2021 trên phạm vi toàn tỉnh (Theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 
31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 15/02/2021 
của Tỉnh ủy Hải Dương), gồm các nội dung chính như sau:

1. Thực hiện cách ly toàn tỉnh theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia 
đình, thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện. Yêu cầu 
mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: 
mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc làm việc tại nhà máy, cơ 
sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, 
dừng hoạt động. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 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 thể nhân dân tự giác chấp hành các biện pháp phòng chống 
dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp 
tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động 
phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng;

2. Tạm dừng các hoạt động tổ chức lễ hội đầu xuân, các hoạt động văn 
hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, 
thờ tự. 

3. Các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh phải triển khai tự 
đánh giá chỉ số nguy cơ lây nhiễm trong nhà máy, phân xưởng theo Hướng dẫn 
của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Quyết định số 
2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/05/2020, yêu cầu gửi bản tự chấm điểm về Ban quản 
lý các KCN (đối với doanh nghiệp trong KCN), về UBND cấp huyện (đối với 
doanh nghiệp ngoài KCN), nếu đủ điều kiện đảm bảo an toàn về phòng, chống 
dịch COVID-19 thì được hoạt động và phải tự chịu trách nhiệm về quyết định 
của mình. 

Các phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, 
đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định, yêu cầu công 
nhân cài đặt ứng dụng Bluzone. Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, 
cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp 
phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao 
động. Các doanh nghiệp có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh có thể tạm dừng sản 
xuất, kinh doanh để thực hiện công tác vệ sinh phòng 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 
Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp 
huyện tổ chức kiểm tra trực tiếp các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.

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

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

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. Đối với huyện Cẩm 
Giàng, yêu cầu thực hiện phong tỏa, cách ly y tế thật nghiêm ngặt, đặc biệt là 
tránh nguy cơ lây lan từ công nhân tại các doanh nghiệp trên địa bàn của huyện 
Cẩm Giàng ra diện rộng; chỉ cho phép công nhân có hộ khẩu thường trú, công 
nhân ở tỉnh khác đang tạm trú trên địa bàn huyện Cẩm Giàng tới công ty làm 
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việc và phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đang thường trú, tạm 
trú. Đối với công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện 
Cẩm Giàng, hiện đang thường trú ở các huyện, thị xã, thành phố ngoài huyện 
Cẩm Giàng, yêu cầu cách ly tại nhà, tạm thời chưa quay lại làm việc trong vùng 
dịch huyện Cẩm Giàng. Đối với các doanh nghiệp ngoài địa bàn huyện Cẩm 
Giàng không cho phép công nhân cư trú, tạm trú tại địa bàn huyện Cẩm Giàng 
đến làm việc. 

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

6. Dừng họp các chợ trên địa bàn tỉnh, chỉ để 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 kể từ trước 0 
giờ 00 phút ngày 16/02/2021; đồng thời, kiểm soát chặt chẽ tại các khu dân cư 
phong toả, các điểm cách ly tập trung; tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các 
trường hợp vi phạm; tăng cường kiểm soát ở cổng các khu công nghiệp trên địa 
bàn huyện Cẩm Giàng và Khu công nghiệp Đại An; chỉ đạo công an các xã, 
phường, thị trấn phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ phòng, chống 
COVID-19 cộng đồng yêu cầu công nhân cư trú ở địa phương (làm việc tại 
huyện Cẩm Giàng) tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà. Người đứng đầu cấp Ủy 
đảng, chính quyền cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh 
nếu để xảy ra tình trạng lây nhiễm trong khu cách ly và khu vực phong tỏa.

8. Tiếp tục cho học sinh các cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp trên 
địa bàn tỉnh tạm dừng đến trường sau kỳ nghỉ Tết 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 dừng đến trường.

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

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

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chế độ làm việc 
trực tuyến tại nhà, chỉ để 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, Quân đội, Điện lực, Thông tin & Truyền 
thông, Môi trường, Nước sạch yêu cầu vẫn đảm bảo các hoạt động và có các 
biện pháp phòng, chống dịch theo qui định.

Ủy 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 lãnh đạo và trực cơ quan 
để giải quyết các công việc cấp thiết. 

Tạm dừng hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, các bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan nhà nước các cấp (trừ việc tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ của Thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe 
thuộc Sở Giao thông vận tải và thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội).

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

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

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng CP;
- Bộ Y tế;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh;
- Các CV.VPUBND tỉnh;
- UBND các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, 
Quàng Ninh, Bắc Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc,
- Lưu VT, VX (01). Ph(200).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Dương Thái
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