
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Số:         /UBND-VP
V/v tăng cường và thay đổi một số biện 
pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-
19 trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9.

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

Chí Linh, ngày       tháng  8 năm 2021

Kính gửi:
                          -   Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
                          -   Ủy ban nhân dân các xã, phường;

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Trong thời gian vừa qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng 
sự nỗ lực và thái độ nghiêm túc của người dân trong công tác phòng, chống dịch 
Covid-19, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố đã được kiểm soát. Tuy 
nhiên, dịch bệnh trên toàn quốc vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, một số tỉnh 
lân cận vẫn phát sinh các ổ dịch mới trong cộng đồng, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 
năm 2021 cán bộ công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị hành 
chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội sẽ được nghỉ 04 ngày liên tục, đây là 
dịp dễ nảy sinh dịch bệnh xâm nhập, tạo thành ổ dịch nếu không kiểm soát chặt. 
Để giữ vững thành quả chống dịch, UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, 
cơ quan, đơn vị và các xã, phường nêu cao tinh thần cảnh giác, không được lơ là 
chủ quan, cần tăng cường và kiên quyết thực hiện tốt một số biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục tăng cường quán triệt, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng,
chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y
tế và các quy định của tỉnh. Thực hiện nghiêm, triệt để 5K (kể cả người đã tiêm 
đủ 2 liều vắc xin); Tích cực tuyên truyền, vận động, yêu cầu nhân dân địa phương 
không tụ tập tổ chức ăn uống đông người trong đời sống hàng ngày. Tiếp tục tạm 
dừng tổ chức đám cưới, đám hỏi; hạn chế tối đa số lượng người tham gia đám 
tang và phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch theo quy định.

2. Tăng cường nâng cao hiệu quả hoạt động của các Chốt kiểm dịch, kiểm 
soát chặt chẽ người ra vào tỉnh, kiên quyết không bỏ lọt những người từ vùng 
dịch trở về mà không được kiểm soát, giám sát, đây là biện phòng chống dịch rất 
quan trọng không để xâm nhập mầm bệnh mới vào địa bàn tỉnh; Các Tổ Covid-
19 cộng đồng, Tổ an toàn COVID kiểm soát chặt chẽ người từ tỉnh ngoài đến, 
người Chí Linh về từ tỉnh ngoài, người ho, sốt trong cộng đồng và kịp thời báo 
cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các phường, xã thực hiện nghiêm các biện 
pháp giám sát, cách ly, lấy mẫu theo quy định; Các hộ gia đình, cá nhân thực 
hiện nghiêm cam kết phòng chống dịch, chủ động giám sát, phát hiện các trường 
hợp vi phạm về khai báo y tế.

3. Các nhà hàng, quán ăn, uống trên địa bàn không được phục vụ tại chỗ, 
chỉ được bán mang về. Thời gian hoạt động từ 05 giờ đến 22 giờ hàng ngày và 
phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của thành phố; lập 
và quét mã QR- code để khai báo đối với khách hàng đến mua.



4. Cho phép hoạt động kinh doanh trở lại các dịch vụ cần thiết phục vụ 
sản xuất kinh doanh như: thi công công trình xây dựng, kinh doanh hàng hóa, 
vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, vàng bạc, kim khí, sửa chữa máy móc, vật 
tư nông nghiệp, sách, văn phòng phẩm, thiết bị trường học.

5. Các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân (trừ các phòng khám chuyên khoa 
Răng - Hàm - Mặt, Tai - Mũi - Họng) được phép hoạt động và phải thực hiện 
nghiêm túc cam kết trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, có sổ nhật 
ký ghi chép đầy đủ thông tin các trường hợp đến khám, điều trị, mua thuốc theo 
quy định, báo cáo ngay các trường hợp có biểu hiện ho sốt, đau họng khó thở về 
trạm y tế phường, xã hoặc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã, 
phường. Yêu cầu người quản lý và nhân viên các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân 
phải được xét nghiệm SARS-CoV-2 với tần suất 07 ngày/lần.

6. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ 
được phép hoạt động theo số lượng quân số, biên chế hiện có. Các sự kiện phục 
vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết phải được sự đồng ý của 
Ban chỉ đạo phòng chống dịch và đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp 
phòng chống dịch theo quy định.

7. Tiếp tục tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ không 
thiết yếu (nhà nghỉ, cơ sở lưu trú, karaoke, phòng trà, quán bar, quán game 
internet, quán bi-a, bể bơi dịch vụ và dịch vụ làm đẹp). 

Cho phép mở lại dịch vụ cắt tóc và các phòng tập thể thao, phòng tập 
Gym, phòng tập Yoga với điều kiện hoạt động: chỉ được phục vụ người trong 
thành phố, tối đa ½ khách so với công suất phục vụ (không quá 10 người) và 
thực hiện khử khuẩn thường xuyên, đảm bảo khoảng cách và các điều kiện 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

8. Các Đoàn Kiểm tra thành phố, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh 
Covid-19 các xã, phường tăng cường quản lý, kiểm soát phòng chống dịch tại 
các chốt kiểm soát, các doanh nghiệp, bến bãi ven sông, các chợ, siêu thị… theo 
chỉ đạo của tỉnh và thành phố.

9. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân nếu 
không có việc thật sự cần thiết hoặc lý do công vụ thì không ra khỏi địa bàn thành 
phố; không để xảy ra tình trạng tụ tập ăn uống để phòng tránh lây nhiễm Covid-19.

Trên đây là một số biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa 
bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh yêu cầu các phòng, ban, cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân các xã, phường nghiêm túc triển 
khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;    (để báo cáo)
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Các phòng, ban, đơn vị thành phố;
- UBND các xã phường;
- Các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn;
- Lưu: VT.

KT.CHỦ TỊCH
                 PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thưởng
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