
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HẢI DƢƠNG 

 

Số:              /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Hải Dương, ngày            tháng 3  năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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

trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng 

 

ỦY BẢN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƢƠNG 

 

 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 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng chính phủ 

về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; 

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,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1: Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ 

ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi 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, tỉnh cách ly với tỉnh, 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 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, 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 và các trường hợp khẩn cấp khác; 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. Đối với các xe chở công 

nhân chỉ được phép chở tối đa 50% công suất so với qui định. 

Yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, 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; 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. 
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Dừng họp các chợ trên địa bàn tỉnh, chỉ để lại các cơ sở bán lương thực, 

thực phẩm. 

Điều 2: Các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chế độ làm việc tại nhà, 

chỉ để lại bộ phận trực lãnh đạo và trực cơ quan. Riêng các 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 

tại nhà ít nhất 2/3 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. 

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 00 giờ ngày 01/4/2020 

đến ngày 15/4/2020. 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 6; 

- 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; 

- Lưu VT, VX (01). Ph(200). 

TM. UBND TỈNH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Dƣơng Thái 
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