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ỦY 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 tăng cường công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19

          
       Chí Linh, ngày       tháng 6  năm 2021

Kính gửi: 
- Các cơ quan,  phòng,  ban, ngành,  đoàn thể, doanh nghiệp trên  
địa bàn thành phố.

      - Ủy ban nhân dân các xã, phường.
      - Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố.

Trước diễn biến của đợt dịch Covid-19 lần thứ tư, nguy cơ tiềm ẩn dịch 
bệnh tại thành phố Chí Linh vẫn rất cao do tình hình dịch bệnh trong cả nước và 
các tỉnh lân cận thành phố như: Bắc Ninh, Bắc Giang, ….đang diễn biến rất phức 
tạp, trong khi đó có 01 trường hợp tại thành phố Hải Dương dương tính với SARS-
CoV-2 chưa rõ nguồn lây. 

Do đó, để tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 
thành phố và nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo Tỉnh ủy Hải Dương tại 
Thông báo số 236-TB/TU ngày 02/6/2021, Thành ủy Chí Linh tại văn bản số 197-
CV/TU ngày 03/6/2021, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, 
ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ 
chống dịch như sau: 

1. Tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 
15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Kiên định tinh thần “ chống 
dịch như chống giặc”, lấy người dân là trung tâm, chủ thể trong phòng, chống dịch 
đảm bảo phương châm “ 5K + vắc xin + ứng dụng công nghệ bắt buộc trong phòng, 
chống dịch”, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo theo phương châm “ 5 rõ’.

2. Thực hiện nghiêm túc Thông báo số 137/TB-VPCP ngày 30/5/2021 của 
Văn phòng Chính phủ; Thông báo số 236-TB/TU ngày 02/6/2021 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19, Công văn số 197-CV/TU ngày 4/6/2021 của Thành ủy Chí Linh 
về việc tiếp tục tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
và các văn bản chỉ đạo khác, cụ thể:

- Tạm dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 
1 phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, 
bệnh viện, yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại 
địa điểm công cộng. khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết 
và thực hiện  “ Thông điệp 5K” của Bộ Y tế. Xử phạt nghiêm các trường hợp 
không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết thì 
do cấp ủy, chính quyền địa phươngng quyết định và phải thực hiện nghiêm các 
biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như: Đeo khẩu trang, ngồi giãn 
cách,..
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- Tạm dừng các nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, văn hóa thể thao, giải 
trí tại các địa điểm tập trung 20 người trở lên.

- Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu ( khu 
di tích, khu vui chơi, giải trí, giải thi đấu thể thao, phòng tập gym, yoga, cơ sở làm 
đẹp, gội đầu, karaoke, quán game,….), vận động nhân dân tạm dừng tổ chức đám 
cưới, tổ chức đám tang nhanh gọn; nhà hàng quán ăn không phục vụ tại chỗ.

- Tăng cường công tác quản lý và các biện pháp phòng, chống dịch đối với 
các hoạt động của các chợ, siêu thị, các cơ sở khám chữa bệnh, ngân hàng, Bộ 
phận một cửa…

- Yêu cầu toàn bộ người dân thành phố không ra khỏi nhà từ 22 giờ 00 phút 
ngày hôm trước đến 5 giờ 00 phút sáng ngày hôm sau khi không có việc cần thiết.

3. Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố căn cứ 
nhiệm vụ phân công, thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc và tăng cường 
theo dõi, giám sát địa bàn, chủ động báo cáo công tác phòng, chống dịch tại cơ 
sở, vướng mắc, khó khăn (nếu có).

4. Đối với việc trao đổi hàng hóa, vận chuyển vải thiều và các loại nông sản 
khác đi tiêu thụ ngoài thành phố Chí Linh:

- Yêu cầu phòng Kinh tế thành phố phối hợp với UBND các xã, phường có 
phương án tiêu thụ sản phẩm cho người dân, tránh để trường hợp người dân thu 
hoạch sản phẩm không tiêu thụ được do chưa thực hiện xét nghiệm đối với người 
thu mua nông sản.

- Đối với UBND các xã, phường có nông sản cần tiêu thụ, phải đảm bảo 
nguyên tắc:

+ Có chốt kiểm soát công tác phòng, chống dịch để kiểm soát người ra vào 
địa phận thu mua nông sản.

 + Yêu cầu người người từ tỉnh khác đến từ các vùng đang có dịch phải có 
giấy xác nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 do đơn vị y tế có 
thẩm quyền cấp trong thời hạn 05 ngày gần nhất. Trong trường hợp người thu 
gom vận chuyển, mua bán hàng hóa nông sản không có giấy xác nhận phải tổ 
chức xét nghiệm PCR hoặc kháng nguyên nhanh, kinh phí do người được xét 
nghiệm chi trả.

5. Phòng Lao động thương binh và xã hội thành phố chủ trì phối hợp Liên 
đoàn lao động thành phố và các cơ quan có liên quan thực hiện việc kiểm tra, giám 
sát và tham mưu cho UBND thành phố xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm 
công tác phòng, chống dịch; yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu 
nhiên cho người lao động trong các doanh nghiệp.

6. Phòng Kinh tế thành phố chủ trì phối hợp với phòng Y tế thành phố, các 
cơ quan có liên quan và UBND các xã, phường thực hiện kiểm tra công tác phòng, 
chống dịch tại các chợ dân sinh, các cơ sở bán hàng hóa nhu cầu thiết yếu…. đặc 
biệt là chợ Sao Đỏ, chợ Phao Sơn, chợ Thị Tứ và các cửa hàng kinh doanh mặt 
hàng thiết yếu.

7. Phòng Văn hóa thông tin chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch với phương châm 5K, đề nghị 
người dân thành phố lựa chọn hình thức bưu chính viễn thông khi thực hiện các giao 
dịch thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa UBND thành phố, UBND các xã, phường.
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8. Các phòng ban khác: Phòng Nội vụ thành phố, Phòng Tư pháp thành 
phố, Tài chính kế hoạch thành phố,…. theo chức năng, nhiệm vụ vừa đảm bảo 
thực hiện công tác phòng, chống dịch vừa hoàn thành công tác kế hoạch năm của 
đơn vị.

Trên đây là văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh yêu 
cầu thành viên Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố, các cơ quan, đơn 
vị, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường và người dân thành phố nghiêm 
túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;    (Để báo cáo)
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Giám đốc Trung tâm YT thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;   
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thưởng

         KT. TRƯỞNG BAN
            PHÓ TRƯỞNG BAN

              PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PH
      Nguyễn Văn Huỳnh
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