
UỶ BAN NHÂN DÂN
 THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Số:        /UBND-YT
V/v tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 
trên địa bàn thành phố trong tình 

hình mới

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

Chí Linh, ngày      tháng 11 năm 2021

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thành phố;
- Các phòng, ban, ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường;

Tình hình dịch bệnh hiện nay trên địa bàn thành phố vô cùng phức tạp; 
trong những ngày gần đây liên tục xuất hiện các trường hợp F0 mới tại một số 
phường; số lượng các trường hợp F1, F2, F3 hiện nay rất đông nằm ở hầu hết 
các địa phương trên địa bàn thành phố. Để khẩn trương ngăn chặn dịch bệnh 
bùng phát, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp; các phòng ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường thực 
hiện nghiêm một số biện pháp cấp bách sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ tính chất 
mức độ nguy hiểm về tình hình dịch bệnh hiện nay, chủ động liên hệ ngay với 
Trạm Y tế, hoặc Chính quyền địa phương nơi sở tại để khai báo y tế khi có liên 
quan đến các yếu tố dịch tế; thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

2. UBND các xã, phường khẩn trương, huy động tất cả lực lượng thần tốc 
truy vết các trường hợp F1, F2, F3 trên địa bàn, đặc biệt là những trường hợp có 
liên quan đến ca F0 của 3 phường: Sao Đỏ, Văn An, Cổ Thành; xử lý nghiêm 
những người có liên quan mà không khai báo, khai báo không kịp thời hoặc khai 
báo không trung thực.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các phòng ban, ngành thành phố, 
UBND các xã, phường nào để xảy ra dịch bệnh do thiếu tinh thần trách nhiệm 
thì Lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các phòng ban, ngành thành phố, 
UBND các xã, phường đó phải chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND thành 
phố./. 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực HĐND thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- BCĐ phòng, chống dịch thành phố;
- Lưu VP.              

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thưởng
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