
UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CHÍ LINH

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

Số:            /UBND-VP
Về việc khai báo y tế đối với những 

người đi ra khỏi địa bàn thành phố và đi 
về từ vùng dịch 

Chí linh, ngày       tháng 5  năm 2021

Kính gửi:  
       - Các phòng, ban, cơ quan đơn vị;
       - UBND các xã, phường.

Hiện nay nước ta đã ghi nhận một số ca mắc Covid -19 trong cộng đồng 
tại một số tỉnh, thành phố và có nguy cơ lây lan ra các địa phương khác. Tuy 
nhiên trong những ngày qua vẫn còn nhiều cán bộ công chức và người dân các 
xã, phường đi du lịch ở nhiều địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao. Thực hiện ý 
kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thường trực Thành ủy, để tiếp tục triển khai nghiêm 
các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch lây lan trong cộng 
đồng; Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan 
đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, phường triển khai một số nội dung sau:

1. Lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động,  người 
dân ra khỏi địa bàn thành phố và người đi về từ vùng có dịch Covid-19 theo thời 
điểm (có chi tiết đính kèm), riêng Bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở 2 lập danh 
sách từ ngày 15/4/2021… gửi về UBND thành phố.

2. Yêu cầu khai báo y tế bắt buộc theo hướng dẫn của Bộ Y tế đối với tất cả 
những trường hợp ra khỏi tỉnh từ ngày 15/4/2021 khi quay về địa phương.

3. Vận động cán bộ , công chức, viên chức, người lao động và nhân dân cài 
đặt và khai báo y tế trên các ứng dụng NCOVI, BLUEZONE,...). Phát hiện xử lý 
nghiêm các trường hợp không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực theo 
quy định của pháp luật.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về các biện 
pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, yêu cầu người dân bắt buộc đeo khẩu 
trang khi ra khỏi nhà, nơi tập trung đông người và thực hiện nghiêm yêu cầu 5K 
của Bộ Y tế. 

Danh sách gửi về UBND thành phố Chí Linh (qua hòm thư 
tienlang397@gmail.com) trước ngày 08/5/2021.



UBND thành phố đề nghị các phòng, ban, cơ quan đơn vị; UBND các xã, 
phường khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT;

KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 Nguyễn Văn Thưởng
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