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THÔNG BÁO
Áp dụng các biện pháp phòng chống dịch covid-19

trên địa bàn xã Hà Kỳ kể từ 0 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2021

Thực hiện quyết định số: 3519/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2021 của 
UBND huyện Tứ Kỳ về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch covid-19 
trên địa bàn huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi rộng, lây 
lan nhanh và triệu chứng phức tạp. Chủ tịch UBND xã Hà Kỳ yêu cầu các cá 
nhân, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thủ trưởng cơ 
quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn xã Hà Kỳ. Nghiêm túc chực 
hiện quyết định số: 3519/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2021 của UBND 
huyện Tứ Kỳ về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch covid-19 trên địa 
bàn huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Nội dung cụ thể như sau:

Ngay lập tức áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên 
địa bàn xã Hà Kỳ kể từ 0 giờ ngày 30/7/2021 cho đến khi có quyết định hoặc 
thông báo hủy bỏ việc áp dụng, cụ thể:

1. 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, sân vận động, bể bơi 
dịch vụ và các sự kiện lớn chưa cần thiết; 30 người trong hội nghị hoặc cuộc 
họp. Yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa 
điểm công cộng.

Các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết 
do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định và phải bảo đảm đầy đủ các biện 
pháp phòng chống dịch theo quy định.

2. Tiếp tục tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng 
hóa không thiết yếu (karaoke, phòng trà có giao lưu văn nghệ, dịch vụ mát-xa, 
thẩm mỹ, làm đẹp, gym, yoga, khiêu vũ, thể dục trong và ngoài trời, spa, làm 
tóc, gội đầu, quán bar, vũ trường, quán game internet, quán bi-a, rạp chiếu phim, 
các phòng khám tư nhân tai, mũi, họng, răng, hàm, mặt).

3. Tạm dừng các hoạt động kinh doanh ăn, uống, giải khát tại chỗ, quán 
bia, quán nước vỉa hè, cà phê, trà sữa...; chỉ được bán hàng mang về từ 5 giờ đến 
20 giờ hàng ngày.

4. Người dân không ra khỏi nhà từ 22 giờ hôm trước đến 5 giờ hôm sau nếu 



không có việc thực sự cần thiết và thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế.
5. Thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với người đi từ tỉnh ngoài về xã 

(qua website www.tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng Ncovi, Bluezone); chủ hộ gia 
đình, cơ quan, doanh nghiệp có người từ tỉnh ngoài về, đến thăm, làm việc phải 
khai báo ngay với Tổ COVID cộng đồng,Tổ an toàn COVID hoặc UBND cấp 
xã để kịp thời cách ly.

6. Cơ quan, đơn vị Đảng, Nhà nước, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn 
xã thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 03/CĐ- UBND, 
ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc triển 
khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Công văn số 
2704/UBND-VP, ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về tăng cường 
quản lý, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh và của Huyện uỷ tại các 
Công văn số 294-CV/HU, ngày 12/7/2021 về công tác phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19, công văn số 311-CV/HU, ngày 21/7/2021 về tiếp tục đẩy mạnh hoạt 
động của Tổ Covid-19 trên địa bàn huyện.

7. Đài truyền thanh các xã tăng cường tần suất các hoạt động tuyên truyền 
5 lần/ngày; Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các xã tổ chức giám sát, kiểm tra 
hoạt động của Tổ COVID cộng đồng, Tổ an toàn COVID; tiếp nhận đầy đủ 
thông tin phản ánh của người dân tại địa bàn 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 làm lây lan dịch bệnh ra địa bàn huyện.

8.Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 xã tổ chức đợt cao điểm 
từ ngày 30/7 đến ngày 15/8/2021 kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp công 
ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thực hiện nghiêm 
các biện pháp phòng chống dịch; tăng mức phạt cao nhất, yêu cầu tạm dừng hoạt 
động để khắc phục đảm bảo mới hoạt động trở lại, tham mưu với UBND huyện 
đóng cửa và xem xét việc đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh đối với những 
trường hợp vi phạm nhiều lần.
Nơi nhận:
- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- BCĐ phòng chống covid-19 xã;
- Đài truyền thanh xã;
- Lưu VP.
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CHỦ TỊCH

Phạm Văn An
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