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THÔNG BÁO
Về việc tạm dừng điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

trên địa bàn thành phố Hải Dương

Ngày 13/9/2021, Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương đã ban hành Quyết 
định số 5708/QĐ-UBND về việc điều chỉnh áp dụng các biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hải Dương. Tuy 
nhiên, để bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng chống dịch, chuẩn bị điều kiện cần thiết 
cho việc áp dụng các biện pháp mới theo chỉ đạo của UBND, Ban Chỉ đạo phòng 
chống dịch tỉnh. UBND, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hải Dương 
thông báo: 

1. Tạm dừng thực hiện các nội dung điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch 
tại Quyết định số 5708/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố 
cho đến khi có thông báo mới.

2. Các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn thành phố vẫn áp dụng theo 
Quyết định số 5363/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 và Quyết định số 5539/QĐ-
UBND ngày 07/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương.

Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành 
phố Hải Dương thông báo để các cơ quan, đơn vị và nhân dân biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- UBND, BCĐPCD tỉnh (để báo cáo);
- TT Thành ủy (để báo cáo);
- Lãnh đạo UBND TP;
- Thành viên BCĐ PCDTP;
- UBND, BCĐ phường, xã;
- Đài PT, Trang TTĐT, fanpage TĐNM;
- Lưu: BCĐ.

CHỦ TỊCH

Trần Hồ Đăng
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