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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Hải Dương, ngày          tháng  8  năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống  

dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN  TỈNH HẢI DƢƠNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng chính phủ về 

tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; 

Căn cứ Thông báo số 1910-TB/TU ngày 12/8/2020 của Tỉnh ủy Hải 

Dương về việc Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 96/TTr-SYT ngày 13/8/2020 về 

việc đề nghị ban hành văn bản chỉ đạo cấp bách một số hoạt động phòng, chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, cụ thể:  

1. Tạm dừng một số hoạt động dịch vụ như: Bán hàng ăn tại chỗ; quán 

bia, quán cà phê; các hoạt động thể dục, thể thao tập trung đông người; phòng 

tập gym, yoga, xông hơi, massage, karaoke, phòng game, rạp chiếu phim... trên 

địa bàn tỉnh từ 0 giờ 00 phút ngày 14/8/2020 cho đến khi có thông báo mới.  

2. Mọi người đeo khẩu trang khi đi ra đường và ở nơi công cộng. 

Điều 2. Trách nhiệm các cơ quan, đơn vị 

1. UBND thành phố Hải Dương tổ chức thực hiện khoanh vùng cách ly 

đoạn phố Ngô Quyền, nơi có quán ăn Thế giới bò tươi, địa chỉ số 36 Ngô 

Quyền, thành phố Hải Dương.  

2. UBND huyện Bình Giang tổ chức thực hiện cách ly thôn Tuyển Cử, xã 

Tân Hồng huyện Bình Giang.  

3. Sở Y tế chỉ đạo 04 cơ sở xét nghiệm Realtime-PCR bố trí, sắp xếp nhân 

lực phù hợp để nâng công suất hoạt động, phục vụ xét nghiệm COVID-19 trên 

diện rộng tất cả các đối tượng có liên quan đến ca bệnh số 751 và bệnh nhân 



V.Đ.B, nhanh chóng phát hiện ca nhiễm để khoanh vùng dập dịch. Tăng cường 

kiểm tra các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân và yêu cầu các cơ sở này phải có nhật 

ký khám, chữa bệnh đầy đủ, rõ ràng thông tin của người đến khám. Nâng mức 

cảnh báo về phòng, chống dịch tại các bệnh viện, phòng khám ở mức cao hơn.   

4. Công an tỉnh phối hợp với Sở Y tế và các địa phương nhanh chóng xác 

minh, truy vết các trường hợp F1, F2 có liên quan đến bệnh nhân 751 và bệnh 

nhân V.Đ.B để tổ chức cách ly theo đúng các qui định. 

5. Sở Tư pháp căn cứ các qui định hiện hành, hướng dẫn các đơn vị thực 

hiện việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp không chấp hành 

các qui định về phòng, chống dịch COVID-19. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ 0 giờ 00’ ngày 14/8/2020. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ 

tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị 

trấn; các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các cá nhân tại Điều 1 và các đơn vị, cá nhân 

có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;  

- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch; 

- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh; 

- UBND cấp xã (do UBND cấp huyện sao gửi); 

- Các bệnh viện tuyến tỉnh; 

- Trung tâm y tế các huyện/TX/TP; 

- Các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công; 

- Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh; 
- Lưu: VT(01), KGVX (100b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lƣơng Văn Cầu 
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