
Số: «ẲỹỳVưBND-VP Thanh Hà, ngàyeĩẰ' thảng 4 năm 2020
V/v tiếp tục tăng cường phòng;, 

chống dịch bệnh COVID-19 trong 
tình hình mới.

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị, trường học, ƯBMTTQ và 
đoàn thể huyện;
- ủ y  ban nhân dân các xã, thị trấn.

^  - T r o q g việc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thi 16/CT-
TTg cẠa ỊH ^ h ủ  đã được các các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, các xã,
thị tn h f l i j f  iij wff|j^lii^iif íửi , đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch. Tuy nhiên 
sau ngắy '1 ̂ 4 ^ l0 P ÌỆ ặ t số cơ quan, đơn vị và một số xã, thị trấn vẫn còn có lúc 
chưa thực sư%tLấị JỊẻu  Thưc hiện Công văn số 1312/ƯBND-VP ngày 22/4/2020 
của ƯBND tỉnh Hải Dương về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 trong tình hình mới; Chủ tịch ƯBND huyện yêu cầu:

1. Các cơ quan, đơn vị huyện, ƯBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, 
tổ chức thực hiện nghiêm Công văn số 1312/ƯBND-VP ngày 22/4/2020 của 
UBND tỉnh Hải Dương; trong đó chủ trọng một số nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc thực hiện các biện 
pháp phòng chống dịch, bệnh COVID-19;

- Tiếp tục duy trì các biện pháp thực hiện phòng, chống dịch theo Chỉ thị 
15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các chủ cơ sở vi phạm trong việc thực hiện các 
biện pháp phòng, chống dịch; đặc biệt đối với quán, cửa hàng ăn, uống, các dịch vụ 
văn hoá, thể dục, thể thao...

- Việc cán bộ, công chức, viên chức và người lao dộng đi làm tại các cơ 
quan, đơn vị đi đảm bảo đầy đủ các điều kiện về phòng, chống dịch theo qui định.

2. Phòng Giáo dục và đào tạo huyện, các trường THPT, Trung tâm GDNN- 
GDTX chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 
khi tổ chức các hoạt động dạy học và cho học sinh đến trường trở lại.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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3. Phòng Y tế huyện, Trung tâm y tế huyện tiếp tục tham mưu cho Ban chỉ 
đạo huyện thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch.

4. Đài phát thanh huyện tiếp tục tăng cường các tin, bài, thực hiện tốt công 
tác tuyên truyền trên Đài phát thanh huyện và Đài phát thanh các xã, thị trấn trong 
việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch ừong tinh hình 
mới.

5. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban MTTQ và đoàn thể huyện, Chủ tịch 
UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ nghiêm túc triển khai, tổ chức 
thực hiện./.

Nơi nhận:
-  Như trên;
- BTV Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCX UBND huyện;
- BCĐ phòng chống Covid-19 huyện;
- Lưu: VT.T^

Trinh Văn Thiên



UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

số: i i^ /U B N D -V P
V/v tiếp tục tàng cường phòng, 

ihCOVID-19 trong 
hình mới

Kính gửi:

,\&+-.....

Hải Duong, ngày 22 thảng

V Ă N  B Á ỊSỈ Đ Ế N

- Các SỞ, ban, ngành, đoàn thể t| r c 20ữỉíù.
- ủ y  ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phô.

4 năm 2020
U .B.N.D .H . THANH HÀ

Dịch bệnh Covid-19 đã lan ra 212 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới 
với gần 2,5 triệu người mắc và hơn 170 ngàn người tử vong, ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến các hoạt động kinh tế, xã hội trên phạm vi toàn cầu. Việt Nam nói 
chung và tỉnh Hài Dương nói riêng đã kiểm soát tốt dịch bệnh, sau hơn hai tuần 
thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 
trên địa bàn tỉnh không có ca mắc mới.

Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và dự báo sẽ còn kéo dài. 
Nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng và bùng phát dịch còn cao, tiếp tục tác động 
tiêu cực đến các hoạt động kinh tế - xã hội, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, 
tính mạng nhân dần. Hải. Dương được xếp vào nhóm các tỉnh có nguy cơ thấp, 
nhưng Hải Dương tiếp giáp vói Hà Nội và Quảng Ninh là tỉnh thuộc nhóm nguy 
cơ cao, Hải Phỏng là tỉnh thuộc nhóm nguy cơ nên khả năng ỉây nhiễm với tỉnh 
ta còn nhiều tiềm ẩn.

Nhằm thực hiện linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 
gắn với các biện pháp phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh và ổn định xã hội, ủy  
ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, các địa phương và người 
dân 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, ƯBND tỉnh về công tác 
phòng, chống dịch bệnh COVID-Ỉ9. Trong thời gian từ nay đến hết ngày 
03/5/2020, ủ y  ban nhân dân tỉnh tiếp tục 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. Việc tụ tập đông người: Không tụ tập quá 10 người tại nơi công cộng.
3. Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, các bộ phận một cửa, tiếp 

nhận và trả kết quả của các địa phương, đơn vị hoạt động trờ lại từ ngày 
23/4/2020 với điều kiện đảm bảo các qui định về phòng, chống dịch COVID-19.

4. về việc mở các cửa hàng không thiết yếu: Được mở lại các cửa hàng 
không thiết yếu và các tiệm cắt tóc, gội đầu, làm đầu 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.

5. về việc vận chuyển í)ằng các phương tiện công cộng



- Các phương tiện taxi, xe buýt, xe khách được hoạt động trong phạm vi 
nội tỉnh, cho phép ra ngoại tỉnh một cách hạn chế và chưa được đi xuyên Việt. 
Các phương tiện trên phải đảm bảo các qui định về phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 và chỉ được phép chở tối đa 50% số người so với công suất chờ của 
xe. Riêng taxi 4, 5 chỗ được phép chờ tối đa 02 khách trên xe.

- Cho phép các cơ sờ đào tạo, sát hạch lái xe mờ cửa trở lại nhưng phải 
đảm bảo công tác phòng chống dịch theo đúng qui định.

6. v ề  việc cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi làm tại các 
cơ quan, đơn vị: 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi làm từ 
ngày 23/4/2020 nhưng phải đàm bảo đầy đù các điều kiện về phòng, chống dịch 
theo qui định.

7. v ề  công tác tiếp dân: Các cơ quan, đơn vị thực hiện tiếp công dân từ 
ngày 23/4/2020 nhưng chưa tiếp các Đoàn đông người.

8. v ề  các hoạt động thể dục, thể thao
Đồng ý cho người dân được đi bộ, chạy bộ với điều kiện đảm bảo giãn 

cách từ 2m trở lên, không tập trung thành nhóm đông người. Chưa được sử dụng 
các dụng cụ tập luyện thề dục thể thao nơi công cộng.

Cho phép các câu lạc bộ thề thao (tennis, bổng bàn, cầu lổng) qui mô nhỏ 
tại các khu dân cư, cơ quan, đơn vị hoạt động trở ỉạí nhưng phải đảm bảo các 
yêu cằu về phòng chống dịch theo qui định.

Chưa cho phép các cá nhân và đơn vị kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao 
hoạt động trở lại.

9. Cho phép khởi công xây dựng các công trình mới nhưng phải đảm bảo 
an toàn lao động và công tác phòng chống dịch bệnh.

10. về việc duy trì các chốt kiểm soát: Chi củng cố và duy trì các chốt 
quốc ỉộ và một số chốt tỉnh lộ quan trọng tại các nơi giáp ranh các tỉnh khác.

Các nội dung khác vẫn tiếp tục thực hiện như các văn bàn đã chỉ đạo của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ƯBND tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cấp chính quyền địa phương và 
các đơn vị nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo tại vãn bản này. Đồng thời tăng 
cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vi trưc thuộc thực hiện tốt công tác phòng,
chống dịch bệnh COVID-19./.

Nơỉ nhận:
-Như trên;
- Thường trực Tình ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tình;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Lãnh đạo ỤBND tinh, VP. UBND tinh;
- Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh;
- BCĐ phòng chống COVID-19 tỉnh;
- Cồng TTĐT tỉnh, Báo HD, Đài PT&TH tỉnh; 
-Lưu: VT, VX(100b)& Nguyễn Dương Thái


