
UBND THÀNH PHỐ CHÍ LINH         
BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH 

BỆNH COVID-19

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

Số:         /CV-BCĐ
V/v tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị 15/CT-TTg trong tình hình mới                                                             

      Chí Linh, ngày       tháng 3  năm 2021

                  
Kính gửi: 

      - Các cơ quan, đơn vị liên quan đóng trên địa bàn thành phố.
     - BCĐ phòng chống dịch bệnh COVID-19 các xã, phường: Cộng Hòa, 

Hoàng Tiến, Hoàng Tân, Bến Tắm, Văn Đức, Thái Học và xã Hoàng 
Hoa Thám, Bắc An.

Căn cứ vào Quyết định số 679/QĐ-UBND, ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc kết thúc cách ly xã hội toàn tỉnh và tăng cường phòng, chống dịch 
bệnh COVID-19 trong tình hình mới. 

Thực hiện kế hoạch số 19/KH-BCĐ ngày 31/01/2021 của BCĐ phòng, chống 
dịch bệnh COVID-19 thành phố về thực hiện phong tỏa cách ly hộ gia đình, xóm, 
cụm dân cư, thôn, khu dân cư và phường Cộng Hòa.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố và theo dõi nguy 
cơ tiềm ẩn cao tái phát nhiễm SARS-CoV-2 tại cộng đồng quay trở lại trên địa bàn của 
một số xã, phường có nhiều người trong diện Fo, F1 vừa được điều trị và hoàn thành 
cách ly y tế tập trung trở về địa phương, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 
thành phố yêu cầu các xã, phường tiếp tục thực hiện theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ về giãn cách xã hội với những nội dung như sau:

1. Giao cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh 
COVID-19 của các xã, phường chỉ đạo các cụm dân cư, thôn, KDC (có danh sách 
kèm theo) tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền và thành lập các điểm chốt để thực 
hiện giãn cách xã hội theo quy định và chịu trách nhiệm trước BCĐ thành phố về việc 
thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg trên địa bàn.

2. Yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 
thành phố được phân công, phụ trách các xã, phường tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát các điểm chốt. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 03/3/2021 đến hết ngày 
17/3/2021.

   3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh và thực hiện các 
biện pháp giãn cách xã hội. Người dân thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ y 
tế.

4. Tổng hợp báo cáo gửi về BCĐ phòng chống dịch COVID-19 thành phố vào 
16h00 hàng ngày (Trên bản tin BCĐ thành phố), để Tổ giúp việc cho BCĐ thành phố 
tổng hợp báo cáo BCĐ thành phố.
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Nhận được công văn này, đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Copvid 
-19 tám (08) xã, phường; Các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực 
hiện để công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao./.

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;    (Để báo cáo)
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Như kính gửi;
- Lưu BCĐ.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

PHÓ CT UBND THÀNH PHỐ
Nguyễn Văn Thưởng
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