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Số:           /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày          tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kết thúc thời gian cách ly y tế tại cụm dân cư/khu phố 

trên địa bàn huyện Gia Lộc và thành phố Hải Dương

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;    
Căn cứ Quyết định số 3986/QĐ/BYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế về việc 

ban hành “Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch 
COVID-19”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 132/TTr-SYT ngày 
17/9/2020 về việc kết thúc thời gian cách ly y tế tại cụm dân cư trên địa bàn 
huyện Gia Lộc và thành phố Hải Dương. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kết thúc thời gian cách ly y tế tại các cụm dân cư/khu phố trên 
địa bàn huyện Gia Lộc và thành phố Hải Dương kể từ ngày 17/9/2020, cụ thể 
như sau:

1. Đối với thành phố Hải Dương:
a) Cụm dân cư thuộc thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng, thành phố Hải 

Dương, bao gồm các địa điểm xung quanh khu vực chợ ngã tư Thanh Xá: 
- Đường trục xã từ cửa Đình Thanh Xá đến nhà ông Đồng Đức Tập. 
- Các điểm ngõ tiếp giáp với: khu dân cư số 1, các hộ ông Đồng Đức 

Nhiêu, ông Tống Văn Cử và ông Phạm Đình Tuấn. 
b) Toàn bộ Xưởng sản xuất đúc kết cấu Cống bê tông (Khu Đô thị mới 

Nam Hải Dương, gần bệnh viện Nhi). 
2. Đối với huyện Gia Lộc:
Một phần khu dân cư thuộc thôn Khay, xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc 

bắt đầu từ nhà Ông Phạm Văn Phó đến lều cá nhà ông Đoàn Văn Tâm (gồm 36 
hộ gia đình, 136 nhân khẩu, diện tích 0,4km2).

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương, Chủ tịch UBND 
huyện Gia Lộc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể, lực luợng vũ 
trang, UBND các xã/phường/thị trấn có liên quan thực hiện việc kết thúc cách ly 



y tế, đảm bảo đúng quy định hiện hành. 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của 
tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương; Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc và 
các tổ chức/cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trựcTỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
 - Lưu: VT, KG-VX (35b).

CHỦ TỊCH

Nguyễn Dương Thái 
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