
UBND THÀNH PHỐ CHÍ LINH
 BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Số:       /CV-BCĐ
Vv tiếp tục tăng cường quản lý nhiệm 
vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn thành phố

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

                                     
          Chí Linh, ngày 23 tháng 8 năm 2021

Kính gửi:
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường;
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn TP

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên toàn 
quốc, nhất là tại 02 tỉnh giáp danh thành phố là Bắc Ninh và Bắc Giang đang có 
nguy cơ bùng phát trở lại. Nhằm chủ động trong công tác phòng chống dịch 
bệnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố yêu cầu các 
phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường, doanh nghiệp 
trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng cường, thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

1. Yêu cầu tất cả các tổ chức, cá nhân trên địa bàn phải thực hiện nghiêm 
nguyên tắc 5K theo quy định của Bộ Y tế.

2. Tổ chức giám sát chặt chẽ và lấy mẫu xét nghiệm cho người từ ngoài 
tỉnh vào địa bàn (bao gồm cả người của địa phương đi ra ngoài tỉnh trở về):

- Tổ chức cách ly tập trung đối với người về từ vùng dịch đang thực hiện 
Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Thực hiện cách ly tại nhà đối với người về từ vùng có dịch đang thực 
hiện Chỉ thị số 15/CT/TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Yêu cầu hạn chế tiếp xúc và tự theo dõi sức khỏe tại nhà đối với người 
về từ các vùng còn lại.

(Trung tâm Y tế có trách nhiệm lấy mẫu xét nghiệm, kinh phí xét nghiệm 
do người được lấy mẫu tự chi trả).

3. Tổ Covid cộng đồng, Tổ an toàn Covid cơ quan, đơn vị, BCĐ phòng 
chống dịch Covid các xã, phường: Tổ chức giám sát chặt chẽ những người có 
biểu hiện ho, sốt, khó thở trong cộng đồng (bao gồm cả người của địa phương đi 
ra ngoài tỉnh trở về) báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố để lấy 
mẫu xét nghiệm ngay cho những đối tượng trên nhằm kịp thời phát hiện mầm 
dịch (nếu có) để thần tốc khoanh vùng dập dịch và có những biện pháp xử lý 
tương ứng kèm theo đối với từng trường hợp (Báo cáo qua phòng Y tế thành 
phố, trước 18h00 hàng ngày).
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4. Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các xã, phường:
- Tổ chức giám sát chặt chẽ, nếu để sót các trường hợp nêu trên làm ảnh 

hưởng đến công tác phòng chống dịch thì trách nhiệm thuộc về người đứng đầu;
-  Đối với cá nhân, hộ gia đình không khai báo, khai báo không trung 

thực, thực hiện các biện pháp phòng dịch không theo đúng quy định làm phát 
sinh lây lan dịch bệnh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Tuyên truyền, vận động, yêu cầu người dân không tổ chức tụ tập ăn, 
uống (ngoài những người thường xuyên ăn trong hộ gia đình) nhằm phòng ngừa 
lây lan dịch bệnh trong thời gian này.

5. Các đoàn Kiểm tra điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19: tiếp 
tục tăng cường kiểm tra giám sát và hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 
kinh doanh trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm các quy định phòng chống 
dịch bệnh Covid-19. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tập trung chú 
ý đến các điều kiện, môi trường khi tổ chức ăn ca, những người vận chuyển, bốc 
xếp, giao nhận hàng hóa ra, vào doanh nghiệp, tổ chức sản xuất đảm bảo giãn 
cách an toàn phòng chống dịch.

6. Đối với lực lượng làm việc tại các Chốt kiểm soát dịch trên địa bàn 
thành phố (chốt A, B): Thường xuyên kiểm tra và yêu cầu lực lượng trực tại các 
chốt kiểm dịch nghiêm túc, khi hết ca trực về sinh hoạt tập trung tại địa điểm 
cách ly tập trung do Ban chỉ đạo đã bố trí. Ban quản lý điểm cách ly có trách 
nhiệm bố trí ăn nghỉ, kiểm quân số (theo danh sách phân ca của các lực lượng) 
và kiểm soát người ra, vào khu cách ly theo đúng quy định hiện hành.

Yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường, 
doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trên. 
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về Ban chỉ đạo phòng 
chống dịch bệnh Covid-19 thành phố để xem xét và hướng dẫn giải quyết./. 

  

Nơi nhận:
- BCĐ phòng, chống dịch tỉnh;
- Tổ công tác đặc biệt tỉnh
- Thường trực Thành ủy;                    (để b/c)
- T.Ttrực HĐND thành phố;    
- 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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