
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Số:         /UBND-VP
V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.

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

Chí Linh, ngày       tháng 10 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 qua, các cấp ủy chính quyền, hệ thống chính trị và toàn thể 
người dân thành phố đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt các biện pháp 
phòng, chống dịch COVID-19; do vậy, tình hình dịch bệnh trên địa bàn đã và đang 
được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, hiện nay một số lượng không nhỏ người dân từ các 
tỉnh phía Nam đang di chuyển về quê (trong đó có những người Chí Linh trở về 
thành phố), đây sẽ là nguồn lây nguy cơ cao nếu không được kiểm soát chặt chẽ. 
Để ngăn chặn những mầm bệnh từ ngoài tỉnh có nguy cơ lây nhiễm cao và thực 
hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa giữ vững thành quả phòng, chống dịch, vừa phát 
triển kinh tế - xã hội. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, 
ban, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện 
nghiêm các nội dung sau:

1. Yêu cầu người dân từ tỉnh ngoài về thành phố Chí Linh (bao gồm cả 
người Chí Linh về từ tỉnh ngoài) phải khai báo đầy đủ, kịp thời, trung thực với 
Trạm y tế các phường, xã, Tổ COVID cộng đồng để được hướng dẫn các biện 
pháp phòng, chống dịch (Có Danh sách, số điện thoại các Trạm Y tế nhận khai báo 
kèm theo).

Các tổ COVID cộng đồng tăng cường hoạt động, tổ chức triển khai thực 
hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo; tuyệt đối 
không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; duy trì chế độ thường trực 24/24h để 
tiếp nhận các thông tin về các trường hợp không khai báo, trốn khai báo hoặc chậm 
khai báo đến các cơ quan chức năng.

2. Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch các xã, phường:
Nắm chắc tình hình diễn biến dịch bệnh trong tỉnh cũng như các địa phương 

lân cận; quản lý, kiểm soát chặt chẽ người về từ tỉnh ngoài, người đã hoàn thành 
cách ly tập trung về địa phương; tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường 
hợp vi phạm quy định phòng chống dịch, các trường hợp không khai báo hoặc khai 
báo chậm. Thường xuyên cập nhật và triển khai các nội dung chỉ đạo của cấp trên, 
tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, không để dịch 
bệnh xâm nhập và lây lan trên địa bàn. 
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Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân có kiến thức, kỹ năng tự bảo 
vệ, chủ động thực hiện đầy đủ, nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch. Yêu 
cầu tất cả người dân trên địa bàn nghiêm chỉnh thực hiện tốt 5K “Khẩu trang-Khử 
khuẩn-Khoảng cách-Không tụ tập-Khai báo y tế”; Kêu gọi người dân từ các tỉnh 
phía Nam và các vùng đang có dịch nêu cao trách nhiệm với bản thân và cộng 
đồng, Chủ động khai báo Y tế chậm nhất sau 02 giờ kể khi về đến gia đình, cơ 
quan, doanh nghiệp.

Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Tổ Covid-19 
cộng đồng, vì đây là lực lượng nòng cốt, lâu dài cho công tác phòng chống dịch, là 
nơi đầu tiên phát hiện mầm bệnh trong cộng đồng (sốt, ho, khó thở, đi về từ vùng 
dịch hoặc những tiếp xúc liên quan khác…).

3. Các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường các biện pháp sàng lọc, phân loại, 
phân luồng, chỉ định xét nghiệm sớm vi rút SARS-CoV-2 đối với những người 
bệnh, nhân viên y tế có biểu hiện nghi ngờ, có triệu chứng cảm, cúm, ho, sốt, khó 
thở,… kể cả các trường hợp có tiền sử dịch tễ chưa rõ ràng để phát hiện sớm ca 
bệnh COVID-19 cách ly kịp thời. Các cơ sở kinh doanh dược thực hiện nghiêm 
quy định phòng chống dịch đối với khách hàng đến mua thuốc hạ sốt, giảm ho 
hoặc các bệnh lý về đường hô hấp (có các triệu chứng: sốt, ho, đau họng, khó thở, 
mệt mỏi, hội chứng cảm cúm, viêm đường hô hấp…)

4. Các quy định khác liên quan đến hoạt động phòng chống dịch: Thực hiện 
nghiêm theo quy định tại Công văn số 3625/UBND-VP ngày 01/10/2021 của 
UBND tỉnh Hải Dương và Công văn số 820/UBND-VP ngày 02/10/2021 của 
UBND thành phố Chí Linh về việc tiếp tục điều chỉnh một số biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới cho đến khi có thông báo mới.

Đây là thời điểm có nguy cơ lây lan dịch bệnh cao, yêu cầu Thủ trưởng các 
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Chủ tịch UBND các xã, phường và toàn thể người 
dân trên địa bàn thành phố thực thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống 
dịch, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trên địa bàn thành phố./.

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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DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC TRẠM Y TẾ
Tiếp nhận thông tin khai báo y tế và các thông tin phản ánh 

liên quan đến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn
(Kèm theo Công văn số……/UBND-VP ngày 07/10/2021 của UBND TP Chí Linh)

Điện thoại
TT Trạm  Y tế xã, 

phường
Người tiếp nhận 

thông tin Di động Cơ quan

1 An Lạc Hoàng Thị Phượng 0393156215 02203.596.307

2 Bắc An Lưu Quang Huỳnh 0969639965 02203.887.256

3 Bến Tắm Vương Văn Thành 0973035179 0772.725.112

4 Cộng Hòa Phùng Thị Lê 0904036393 02203.884.995

5 Cổ Thành Trần Văn Chính 0976769005 02203.880.744

6 Chí Minh Lê Thị Hiển 0382769053 02203.884.997

7 Đồng Lạc Ngô Thị Thơm 0934256388 02203.888.304

8 Hưng Đạo Vũ Chí Như 0972123481 02203.930.083

9 Hoàng Tân Trần Thị Hiền 0986663009 02203.590.185

10 Hoàng Tiến Phùng Thị Huê 0365629919 02203.590.202

11 Hoàng Hoa Thám Dương Văn Thiệp 0982712821 02203.930.300

12 Nhân Huệ Vũ Đình Nhật 0977336264 02203.880.764

13 Phả Lại Vũ Thị Ngọc 0965271977 02203.880.743

14 Lê Lợi Phạm Thị Thư 0377400878 02203.593.115

15 Thái Học Nguyễn Văn Lập 0989483468 02203.884.996

16 Tân Dân Mạc Thị Như Ngọc 0399088225 02203.888.308

17 Sao Đỏ Vũ Thị Oanh 0905648138 02203.867.151

18 Văn An Nguyễn Thị Chinh 0989526290 02203.922.258

19 Văn Đức Nguyễn Văn Tuân 0984296177 02203.930.400


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-10-07T11:04:52+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHÍ LINH<vanphong.chilinh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-10-07T11:04:56+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHÍ LINH<vanphong.chilinh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-10-07T11:05:03+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHÍ LINH<vanphong.chilinh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-10-07T11:05:08+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHÍ LINH<vanphong.chilinh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-10-07T11:05:18+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHÍ LINH<vanphong.chilinh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




