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biện pháp phòng, chống dịch 
COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương
 

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

Hải Dương, ngày            tháng 10  năm 2020

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
(42  ngày qua không có ca nhiễm mới trong cộng đồng), Ủy ban nhân dân tỉnh 
chỉ đạo áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa 
bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và người dân tiếp tục đề cao 
cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh, tổ chức thực 
hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ 
và Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19: Đeo khẩu trang 
khi ra khỏi nhà, tại các địa điểm và trên phương tiện giao thông công cộng; rửa 
tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập đông 
người tại nơi công cộng; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc. 

2. Cho phép mở lại hoạt động kinh doanh các dịch vụ không thiết yếu 
nhưng phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo các qui định hiện hành.

3. Người đứng đầu các sở, ngành và địa phương theo chức năng nhiệm vụ 
được giao, tăng cường chỉ đạo, điều hành để duy trì và tổ chức tốt các hoạt động 
vừa sẵn sàng phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh 
tế - xã hội.

Các qui định trên được thực hiện cho đến khi có thông báo mới./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh; 
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh; 
- Thành viên BCĐ dịch COVID-19 tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (70).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

     Lương Văn Cầu
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