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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố 

Ngày 27 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh tổ chức 
cuộc họp thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 
bàn thành phố.  Đồng chí Nguyễn Văn Kiên, Chủ tịch UBND thành phố Chủ trì 
cuộc họp; Tham dự cuộc họp gồm có: Đoàn công tác Bộ Y tế; lãnh đạo Sở Y tế 
Hải Dương; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành phụ trách các xã, 
phường; Thường trực HĐND thành phố; Ủy ban MTTQ thành phố; Ban chỉ đạo 
phòng, chống dịch Covid-19 thành phố; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành 
phố; Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị: Quản lý đô thị,  Kinh tế, Tài chính - Kế 
hoạch, Tài nguyên - Môi trường,  Nội vụ,  Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Thủ trưởng 
các đơn vị: Công an thành phố, Ban Chỉ huy QS thành phố, Trung tâm Y tế thành 
phố và Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường: 

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh, ý kiến của các 
đồng chí tham dự cuộc họp và tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đoàn công tác 
Bộ Y tế; lãnh đạo Sở Y tế Hải Dương, đồng chí Nguyễn Văn Kiên - Chủ tịch 
UBND thành phố kết luận như sau:

- Yêu cầu chấp hành nghiêm về kỷ luật phát ngôn trong công tác phòng, 
chống dịch bệnh. 

- Thần tốc thực hiện truy vết ngay tất cả những người có tiếp xúc gần với 
bệnh nhân Hiền từ ngày 13/01/2021và bệnh nhân Giang từ ngày 14/01/2021. Tổ 
chức đưa tất cả các trường hợp đã xác định F1 đi cách ly ngay trong đêm theo 
đúng các quy định, quy trình  về phòng, chống dịch bệnh.

- Lên kế hoạch phong tỏa ngay thôn Kim Điền và thực hiện giãn cách xã 
Hưng Đạo. 

- Giao Công an thành phố, ngay trong đêm truy vết những người đã đến 
phòng khám Côn Sơn phường Cộng Hòa, lấy mẫu xét nghiệm, đưa những người 
F1 đi cách ly ngay. Tổ chức rà soát tất cả các khách sạn, nhà nghỉ để truy tìm 
những trường hợp cư trú bất hợp pháp.

- Đề nghị Trung tâm Y tế phân luồng riêng cho những trường hợp đến 
khám và xét nghiệm.
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- Giao UBND các xã, phường tiếp tục truy vết các đối tượng F1 đưa đi 
cách ly ngay trông đêm và tiến hành phun khử khuẩn nơi cư trú các đối tượng F1 
đồng thời lên phương án khoanh vùng cách ly, giãn cách xã hội khi có yêu cầu 
thực hiện thì tiến hành ngay.

- Yêu cầuUBND các xã, phường kích hoạt lại các Tổ Covid cộng đồng đi 
đến từng nhà tuyên truyền, rà soát các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, các đối 
tượng lạ mặt lập danh sách báo cáo ngay UBND xã, phường và báo cáo Ban chỉ 
đạo phòng chống dịch Covid 19 thành phố. 

- Giao ông Nguyễn Văn Cương – Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách 
phường Cộng Hòa và Khu công nghiệp, chỉ đạo Trung tâm Y tế phối hợp với 
lãnh đạo Công ty Pojun, phối hợp với các lực lượng của cấp trên tăng cường cho 
thành phố tổ chức lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ 2300 công nhân trong sáng ngày 
28/01/2021 và giữ lại toàn bộ công nhân, chuyên gia đến khi có kết quả xét 
nghiệm sẽ có phương án tiếp. 

- Giao ông Nguyễn Văn Huỳnh – Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo 
lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ Nhân dân thôn Kim Điền xã Hưng Đạo,tiếp tục truy 
vết các đối tượng F1 tại xã Hưng Đạo; kiên quyết không tổ chức canh đàn, khóa 
lễ, thực hiện giãn cách theo quy định.

- Giao ông Nguyễn Văn Thưởng – Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo 
công an lên phương án cách ly toàn bộ thành phố;  tiếp nhận thông tin, tổng hợp 
báo cáo tình hình dịch bệnh hàng ngày về Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -
19 thành phố và Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh.

- Giao bà Nguyễn Thị Hường – Phó Chủ tịch HĐND thành phố, đồng chí 
Nguyễn Đức Phong – Chủ tịch LĐLĐ thành phố trực tiếp chỉ đạo các doanh 
nghiệp khác triển khai ngay công tác phòng chống dịch bệnh, thông báo cho 
những công nhân có biểu hiện sốt, ho, mệt mỏi nghỉ ở nhà và báo cáo với cơ sở y 
tế địa phương để kiểm tra, theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm. Những công nhân 
không phải là người Hải Dương, không cho rời khỏi địa bàn tỉnh và đề nghị công 
ty lập danh sách, ghi rõ địa chỉ và điện thoại liên hệ.

- Giao Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy QS thành phố lập danh sách những 
chiến sỹ phục vị tại trung đoàn 125, Công an thành phố lập danh sách các chiến 
sỹ phục vụ tại trung đoàn 125, Trung tâm Y tế lập danh sách những người làm 
nhiệm vụ tại Trung đoàn 125 để lấy mẫu xét nghiệm và báo cáo Ban chỉ đạo 
phòng, chống dịch Covid-19 thành phố.  
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- Các đồng chí UV BTV Thành  ủy, UV BCH thành phố phụ trách các xã, 
phường, trực tiếp xuống địa phương mình phụ trách chỉ đạo triển khai các hoạt 
động phòng, chống dịch Covid 19.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp ngày 
27/01/2021 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. 
UBND thành phố thông báo đến các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường 
biết và nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy;
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan;
- Chủ tịch UBND xã, phường liên quan;
- Lưu VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Đông
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