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Hải Dương, ngày      tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hải Dương

 
 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;
Căn cứ  các Điều 15, 17 Nghị định số 101/2010/NĐ-CP của Chính phủ 

ngày 30/9/20210  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống 
bệnh truyền nhiễm  về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và 
phòng dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Công văn số 2481/UBND-VP ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và Công 
văn số 2597/UBND-VP ngày 17/7/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tiếp 
tục áp dụng một số biện pháp bổ sung phòng, chống dịch COVID-19 và điều 
chỉnh thời gian cách ly y tế;

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trong nước và theo đề 
nghị Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hải 
Dương.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

thành phố Hải Dương kể từ  00 giờ ngày 25/7/2021 cho đến khi có quyết định 
hủy bỏ việc áp dụng:

1. Người dân không ra khỏi nhà từ 22h ngày hôm trước đến 05h ngày hôm 
sau nếu không có việc thực sự cần thiết. Thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ 
Y tế.

2. Tạm dừng các hoạt động kinh doanh ăn, uống trong nhà, tại chỗ từ 21h 
ngày 25/7/2021; chỉ được phép bán hàng mang về từ 05h đến 21h hằng ngày.

3. Tạm dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự 
kiện có tập trung quá 10 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, 
bệnh viện, trường học; tạm dừng hoạt động các khu di tích, danh lam, thắng cảnh. 
Yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu 02m giữa người với người khi tiếp xúc. 



4. Tạm dừng hoạt động của các phòng khám tư nhân chuyên khoa Răng 
hàm mặt, Tai mũi họng trên địa bàn thành phố.

Các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân khác chỉ được tiếp nhận khám, chữa 
bệnh khi đảm bảo các quy định trong Bộ tiêu chí phòng khám an toàn phòng, 
chống dịch COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 4999/QĐ-BYT ngày 
01/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Thực hiện nghiêm việc tiếp đón, phân loại và 
sàng lọc người đến khám bệnh ngay tại cửa phòng khám.

5. Tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa không 
thiết yếu: dịch vụ thể dục thể thao, phòng tập gym, yoga, thể dục thẩm mỹ; cơ sở 
làm đẹp (trừ cắt tóc); karaoke, phòng trà, phòng hát giao lưu văn nghệ; dịch vụ 
mát-xa, tẩm quất, vật lý trị liệu; quán bar, vũ trường; quán game, quán internet, 
quán bi-a; rạp chiếu phim; bể bơi dịch vụ. 

Đóng cửa các khu vui chơi, giải trí, vườn hoa, công viên.
6. Dừng tổ chức các đám cưới, đám hỏi. Không tổ chức liên hoan, giao lưu, 

gặp mặt; không tổ chức ăn uống tập trung đông người tại các đám hiếu.
7. Các doanh nghiệp (ngoài khu công nghiệp), nhà hàng, siêu thị, chợ, cơ sở 

khám chữa bệnh, dịch vụ tang lễ, các doanh nghiệp vận tải, nhà xe, cơ sở lưu trú, 
thực hiện nghiêm việc niêm yết nội quy phòng chống dịch tại đơn vị, nơi hoạt 
động; kiểm soát, lập danh sách người lao động, công nhân, hành khách, khách 
hàng là người đi về từ tỉnh ngoài, hằng ngày báo cáo về Ban Chỉ đạo phòng chống 
dịch các phường, xã để kiểm soát.

8. Người từ tỉnh ngoài về bắt buộc phải khai báo y tế với Tổ COVID cộng 
đồng tại thôn, khu dân cư, Tổ an toàn COVID tại cơ quan, đơn vị hoặc Trạm Y tế 
xã, phường trong vòng 02 giờ đồng hồ kể từ khi về địa phương. Chủ hộ gia đình, cơ 
quan, doanh nghiệp có người từ tỉnh ngoài về, đến thăm, làm việc bắt buộc phải khai 
báo ngay với Tổ COVID cộng đồng, Tổ an toàn COVID (yêu cầu các phường, xã 
kiểm tra nghiêm ngặt nội dung này) và thực hiện theo Công điện số 03/CĐ-UBND 
ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh.

- Không tiếp nhận người từ tỉnh khác đến từ vùng có dịch, nếu có lý do chính 
đáng vào thành phố thì phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày theo quy định.

- Người Hải Dương trở về từ tỉnh ngoài thực hiện như sau:
8.1 Trường hợp về từ khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 

số 15/CT-TTg, Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc các biện pháp tương đương như (Hà 
Nội, Tp Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hưng Yên…), về từ tâm dịch (Vùng IV thôn, 
khu, cụm dân cư … có dịch) phải cách ly tập trung 14 ngày (như trường hợp F1) 
và chịu toàn bộ chi phí (trừ đối tượng được miễn, giảm theo chế độ chính sách 
nhà nước). 

8.2 Người Hải Dương về từ vùng khác không thuộc trường hợp nêu tại 
mục 8.1 phải có xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ; 
trường hợp có test nhanh âm tính khi qua chốt thì phải cách ly tại nhà và lấy mẫu 
xét nghiệm PCR theo quy định.   

9. Cơ quan, đơn vị Đảng, Nhà nước, các doanh nghiệp (gọi chung là cơ 
quan) đóng trên địa bàn thành phố kiện toàn ngay Tổ an toàn COVID, chịu trách 
nhiệm kiểm tra, thực hiện các quy định về phòng chống dịch trong phạm vi quản 
lý và khách đến làm việc, giao dịch theo quy định tại các Quyết định số 157/QĐ-



BCĐ, Quyết định 159/QĐ-BCĐ ngày 02/6/2011 của Ban Chỉ đạo phòng chống 
dịch COVID-19 thành phố Hải Dương; kết nối zalo với Ban Chỉ đạo phòng 
chống dịch các phường, xã đóng trên địa bàn để hằng ngày báo cáo có hay không 
có người ho, sốt, người của cơ quan về, khách đến làm việc từ tỉnh ngoài, vùng 
có dịch, người có yếu tố dịch tễ khác (không làm việc với khách đến từ tỉnh ngoài 
mà không có xét nghiệm test nhanh, PCR âm tính với SARS-CoV-2 theo Công 
điện số 03/CĐ-BCĐ của tỉnh).

10. UBND, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các xã, phường chỉ đạo tăng 
cường tần suất hoạt động kiểm soát người về từ tỉnh ngoài, người ho, sốt… của 
Tổ COVID cộng đồng; tổ chức giám sát, kiểm tra hoạt động của Tổ COVID cộng 
đồng, Tổ an toàn COVID trên địa bàn; tiếp nhận đầy đủ thông tin phản ánh của 
người dân về các trường hợp ho sốt, người về từ tỉnh ngoài. Kiên quyết xử lý 
nghiêm các tổ chức, cá nhân khai báo không kịp thời, không trung thực.

11. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các phường, xã kiểm soát chặt chẽ các 
lái xe tư nhân làm dịch vụ chuyên chở hành khách; rà soát, lập danh sách người 
lái xe dịch vụ chở khách tư nhân; tổ chức cho ký cam kết không chở khách đến, 
về từ tỉnh ngoài thực hiện theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16/CT-TTg, vùng có dịch; kiên 
quyết không chở khách từ tỉnh ngoài về mà không có xét nghiệm PCR âm tính 
với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Các phường, xã ven sông lập các chốt để tổ 
chức kiểm soát các phương tiện đường thủy, khi cho người lên bờ bắt buộc phải 
có xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ.

12. UBND, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố và các phường, xã tổ 
chức đợt cao điểm kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp, cơ sở kinh doanh 
dịch vụ không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; tăng mức phạt cao 
nhất, yêu cầu đóng cửa và xem xét việc thu hồi giấy phép kinh doanh đối với 
những cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm việc tạm dừng hoạt động hoặc vi phạm 
các biện pháp phòng, chống dịch khác.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; thay thế các Quyết định 
số 4382/QĐ-UBND ngày 14/7/2021, số 4418/QĐ-UBND ngày 17/7/2021 và số 
4419/QĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố, Ban Chỉ đạo phòng 
chống dịch COVID-19 thành phố; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành của thành 
phố; Chủ tịch UBND các phường, xã; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- UBND, BCĐ PCD tỉnh (để báo cáo);
- TT Thành ủy (để báo cáo);
- TT HĐND; CT, các PCT UBND TP;
- Ủy viên BTV, BCH Đảng bộ tp;
- Như Điều 3;
- Đài PT tp; Trang TTĐT; fanpage TĐNM;
- Đảng ủy, UBND, BCĐ các phường, xã;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

    Trần Hồ Đăng
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