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Số:       /UBND-VP
V/v triển khai công tác phòng 
chống, dịch bệnh covid-19 trên 

địa bàn thành phố Chí Linh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chí Linh, ngày      tháng     năm 2021

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn TP Chí Linh
Từ ngày 27/01/2021 đến ngày 02/02/2021, trên địa bàn thành phố Chí Linh đã  

liên tiếp phát hiện các trường hợp dương tính với virut SARS-CoV-2 và đang diễn 
biến rất phức tạp, nguy hiểm với 182 ca bệnh được công bố, hơn 4.000 trường hợp 
F1, hàng chục nghìn trường hợp F2, F3. UBND thành phố Chí Linh đã khẩn trương 
áp dụng các biện pháp cấp bách phong tỏa, cách ly toàn thành phố, thực hiện giãn 
cách xã hội và  thiết lập 17 vùng cách ly y tế trên địa bàn; thực hiện truy vết, đưa các 
trường hợp F1 đi cách ly tập trung, giám sát cách ly tại nhà đối với các trường hợp 
F2, chuẩn bị các phương án cho tình huống ca bệnh tăng lên.

UBND thành phố Chí Linh đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa 
bàn thành phố chịu trách nhiệm việc kiểm soát, bảo đảm phòng chống dịch đối với cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động làm việc tại 
đơn vị. Triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch, bệnh COVID-19 tại đơn 
vị với những nội dung sau: 

+ Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ; Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Hải 
Dương; Thông báo số 13/TB-UBND ngày 28/01/2021 của UBND thành phố Chí 
Linh về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-
19 trên địa bàn;.

+ Toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động thường xuyên thực hiện 5K 
của Bộ y tế ( Đeo khẩu trang- Khử khuẩn - Giữ khoảng cách- Không tập trung đông 
người- Khai báo y tế).

+ Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng Bản cam kết với 
Ban chỉ đạo thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị và 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung phòng, chống dịch.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nghiêm túc 
thực hiện./.

(UBND các phường, xã sao gửi trực tiếp văn bản này đến các cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp trên địa bàn)

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Thành ủy; TT HĐND tp (để b/c);
- CT và các PCT UBND tp (để b/c);
- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thành phố;
- UBND các phường, xã;
- Lưu VT.

Tl. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

               Nguyễn Văn Đông
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