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THÔNG BÁO
Về việc thực hiện Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 

của UBND huyện Gia Lộc về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn huyện

Thực hiện Công văn số 3625/UBND- VP ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-
19 trong tình hình mới; Quyết định số 2706/QĐ- UBND ngày 01/10/2021 của Chủ 
tịch UBND huyện Gia Lộc về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Gia Lộc; 

UBND xã yêu cầu các ban ngành, đoàn thể xã; các tổ chức kinh tế, hiệu 
trưởng các nhà trường; các thôn, khu dân cư và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 
01/10/2021 của UBND huyện Gia Lộc về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, 
chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn huyện Gia Lộc. 

Theo đó UBND xã thực hiện điều chỉnh các biện pháp cấp bách phòng, 
chống dịch COVID- 19 trên địa bàn xã theo Quyết định 2706/QĐ-UBND trên địa 
bàn xã kể từ 12 giờ 00’ ngày 02/10/2021 cho đến khi có thông báo mới, cụ thể như 
sau: 

1. Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, 
trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 01 mét khi tiếp xúc. Người dân 
thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. 

2. Các nhà hàng ăn uống không phục vụ quá 20 khách trong cùng một phòng 
hoặc một khu vực riêng và phải đóng cửa trước 22 giờ hằng ngày; các cửa hàng 
bán đồ ăn sáng được phục vụ tại chỗ từ 5 giờ đến 10 giờ sáng hằng ngày, ngoài 
khung giờ trên chỉ được bán hàng mang về; giữ khoảng cách tối thiểu 01 mét giữa 
người với người, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

3. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự được hoạt động để phục vụ nhu cầu 
người dân trong tỉnh nhưng phải đảm bảo không tập trung quá 20 người trong cùng 
một thời điểm hoặc không vượt quá 50% công suất sử dụng đối với các điểm sinh 
hoạt tôn giáo, tín ngưỡng. 

4. Đối với việc tổ chức đám hỏi, đám cưới: Tổ chức nhanh gọn, không mời 
khách từ các vùng đang có dịch, vùng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 
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15/CT-TTg, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19. 

Các nội dung khác liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-
19 không nêu trong Quyết định này thì thực hiện nghiêm theo Công văn số 
3625/UBND- VP ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tiếp tục 
điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình 
mới; Quyết định số 2550/QĐ- UBND ngày 17/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện 
về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình 
hình mới trên địa bàn huyện Gia Lộc và các quy định của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương và các cấp có thẩm quyền đã 
ban hành.

UBND xã yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan khẩn trương triển khai 
thực hiện nghiêm theo nội dung Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 
của UBND huyện Gia Lộc về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch 
COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn huyện Gia Lộc.

Giao cho các đoàn kiểm tra, lực lượng công an xã thường xuyên kiểm tra và 
xử lý nghiêm đối với những trường hợp cố tình vi phạm.

Vậy Ủy ban nhân dân xã Thông báo để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã 
biết./.

Nơi nhận:
- UBND huyện;
- BTV Đảng ủy;
- Thường trực HĐND;
- Lãnh đạo UBND;
- Các tổ chức chính trị - xã hội; 
- Lãnh đạo Công an xã; 
- Trưởng các thôn; 
- Tổ chức kinh tế;
- Doanh nghiệp đóng trên địa bàn;
- Đài truyên thanh;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Đoàn Duy Việt
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