
ỦY BAN NHÂN DÂN 
 THÀNH PHỐ CHÍ LINH

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

                Số:          /UBND-VP                 Chí Linh, ngày     tháng 03 năm 2021

Về việc thực hiện công tác phòng, chống
 dịch bệnh COVID-19 trong “trạng thái mới”

Kính gửi: 
- Các phòng, ban đơn vị trên địa bàn thành phố.
- Uỷ ban nhân dân các xã, phường.

Căn cứ Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 01/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về lãnh đạo tiếp tục phòng chống dịch bệnh COVID-19 và thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái mới và Quyết định số 679/QĐ-UBND 
ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về kết thúc cách ly xã hội toàn tỉnh 
và tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, UBND 
thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường tăng cường đẩy 
mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với một số nội dung như sau: 

1. Bộ phận một cửa UBND thành phố Chí Linh và UBND các xã, phường 
thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính từ 07h30p ngày 
03/03/2021. Yêu cầu các ông, bà làm việc tại Bộ phận một cửa và công dân đến 
liên hệ công việc chấp hành nghiêm các quy định về công tác phòng, dịch của 
ngành y tế. 

2. Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, 
trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét khi tiếp xúc. Người dân 
thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

3. Tạm đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: 
Khu vui chơi giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, mát –xa, quán bar, quán game,..

4. Tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự 
kiện có tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn 
chưa cần thiết.

5. Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ như: Bán buôn, bán lẻ, xổ số 
kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn,... khu tập luyện thể thao, 
khu di tích, danh lam thắng cảnh được phép hoạt động trở lại nhưng  phải đảm bảo 
công tác phòng dịch theo quy định.

6. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tạm dừng đến trường cho đến 
hết ngày 17/3/2021 ( trừ học sinh khối 12 các trường THPT, Trung tâm giáo dục 
nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên của thành phố được phép đến trường học từ 
ngày 08/3/2021 nếu đảm bảo các điều kiện về công tác phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19). Yêu cầu các Nhà trường sắp xếp lại bàn ghế, dọn vệ sinh, khử khuẩn 



để đón học sinh tiếp tục đi học trở lại khi được UBND tỉnh, Sở Giáo dục và đào tạo 
tỉnh cho phép học tập trung trở lại.

7. Yêu cầu UBND các xã, phường tăng cường chỉ đạo hoạt động tổ COVID 
cộng đồng, tổ chức  ký cam kết của các đối tượng (gồm: Hộ dân, hộ  kinh doanh, 
công nhân) về việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 với 
chính quyền địa phương, xong trước 17h ngày 05/3/2021về Ban chỉ đạo phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19 thành phố (qua phòng Y tế thành phố tổng hợp).

8. Giao phòng Văn hóa thông tin thành phố đăng tải thông tin lên cổng 
thông tin điện tử thành phố; Đài phát thanh thành phố thông báo trên hệ thống 
phát thanh; UBND các xã, phường thông báo rộng rãi nội dung này đến nhân dân 
được biết.

Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường, các tổ 
chức, cá nhân trên địa bàn nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy;   
- Thường trực HĐND thành phố;      (để báo cáo)                                                    
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Phòng VHTT thành phố;
- Đài phát thanh thành phố;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thưởng
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