
UBND THÀNH PHỐ CHÍ LINH
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG,

CHỐNG DỊCH COVID-19

Số:         /CV-BCĐ
V/v thay đổi biện pháp phòng, chống dịch
  đối với hoạt động kinh doanh ăn, uống

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. 

Để tiếp tục đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch hiệu quả, 
vừa phát triển kinh tế - xã hội, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành 
phố Chí Linh thông báo: 

1. Từ 0h ngày 22/8/2021: Cho phép hoạt động trở lại hoạt động kinh 
doanh dịch vụ ăn uống với hình thức bán hàng cho khách mang về (không phục 
vụ ăn, uống tại chỗ). Khi hoạt động kinh doanh trở lại, phải thực hiện nghiêm 
quy định 5K, người đứng đầu các đơn vị, cơ sở kinh doanh dịch vụ phải chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về việc tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch 
Covid-19.

2. Các quy định khác liên quan đến hoạt động phòng chống dịch: tiếp 
tục thực hiện theo Quyết định số 3349/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND 
thành phố về việc áp dụng bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 
trên địa bàn thành phố Chí Linh; Công văn số 550/UBND-VP ngày 31/7/2021 
và Công văn số 584/UBND-VP ngày 31/7/2021 của UBND thành phố Chí Linh 
về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 trên địa bàn thành phố Chí Linh cho đến khi có thông báo mới.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về
Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố để xem xét giải quyết 
và hướng dẫn./. 
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. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
Nguyễn Văn Thưởng
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