
UBND THÀNH PHỐ CHÍ LINH
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG,

CHỐNG DỊCH COVID-19

Số:         /CV-BCĐ
V/v tăng cường kiểm tra và chấn chỉnh 
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch

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

Chí Linh, ngày       tháng  9 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 và nỗ lực của cả hệ thống chính 
trị cùng người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, tình hình dịch 
bệnh trên địa bàn thành phố đã được kiểm soát. Ngày 17 tháng 9 năm 2021, Ủy 
ban nhân dân thành phố Chí Linh ban hành Công văn số 777/UBND-VP về việc 
thay đổi một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn 
thành phố trong tình hình mới. Tuy nhiên, qua kiểm tra, một bộ phận người dân 
và hộ kinh doanh chưa thực sự nghiêm túc, không thực hiệntheo tinh thần chỉ 
đạo của các cấp chính quyền về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. 
Trước tình hình trên, để giữ vững thành quả chống dịch, sớm ổn định đời sống 
nhân dân và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới, Ban 
chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Chí Linh yêu cầu:

1. Thực hiện nghiêm, triệt để 5K kể cả người đã tiêm đủ 2 liều vắc xin; 
Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, yêu cầu nhân dân địa
phương không tụ tập tổ chức ăn uống đông người trong đời sống hàng ngày. 
Nhất là thời điểm tết Trung thu đang cận kề, diễn biến tình hình dịch bệnh còn 
nhiều phức tạp chưa thể lường trước, người dân cần nghiêm túc thực hiện các 
chỉ đạo của tỉnh, của thành phố về phòng chống dịch bệnh, nếu có vi phạm, yêu 
cầu các cấp xử lý nghiêm theo quy định.

2. Một số hoạt động: Kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao trong nhà, 
phòng tập Gym, Yoga;  kinh doanh dịch vụ ăn uống (các nhà hàng, quán ăn, 
quán cà phê…) qua kiểm tra còn tình trạng: phục vụ quá số người quy định, 
không đảm bảo khoảng cách, không lập danh sách theo dõi và đối chiếu thông 
tin khách hàng…Trước tình hình đó, yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 
Covid-19 các xã, phường: tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện phòng 
chống dịch trên địa bàn (nhất là trước, trong và sau Tết Trung thu). 

Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, 
phường chịu trách nhiệm trước Thành ủy, Ủy ban nhân dân, BCĐ phòng chống 
dịch thành phố nếu để xảy ra tình trạng tụ tập đông người, vi phạm các quy định 
trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.



Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường nghiêm túc 
triển khai thực hiện./.

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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