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Kính gửi:  
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

  

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 tại một số tỉnh, thành phố trong cả 

nước còn khá phức tạp nhưng cơ bản đã được khoanh vùng, kiểm soát. Trên địa 
bàn huyện trong thời gian qua các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn đã nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-
19, huyện Chiêm Hóa nói riêng và tỉnh Tuyên Quang nói chung được duy trì là 

"vùng xanh" trong phòng, chống dịch COVID-19 của cả nước. 

Để chủ động, linh hoạt, sáng tạo áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch 

hiệu quả, phù hợp để thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phát triển kinh tế xã hội, 
vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 
Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện 

nghiêm các nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa 

phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, vừa sẵn sàng phòng chống dịch COVID-19; 
nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu thực hiện nghiêm chỉ đạo về 
công tác phòng chống dịch COVID-19 của Trung ương và của tỉnh, của huyện. 

2. Cho phép một số hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ hoạt động trở 
lại khi đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định, cụ 

thể như sau: 

- Các hoạt động thể thao (bóng chuyền hơi, dân vũ,...; bể bơi, sân bóng 

đá; các phòng tập gym, yoga), cơ sở thẩm mỹ không tập trung quá 30 người, 
đảm bảo giữ khoảng cách theo quy định. 

- Các quán ăn, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, quán bia, bia 
hơi, quán cafe trong nhà hoạt động trở lại, tại một thời điểm không phục vụ quá 

30 khách; thực hiện tốt công tác vệ sinh khử khuẩn, thực hiện giãn cách giữa 
người với người theo quy định; đối với các nhà hàng, dịch vụ ăn uống có thể bố 

trí tấm chắn giữa các vị trí ngồi, không sử dụng đồ chung, khuyến khích bán 
hàng theo hình thức mang về. 

- Các điểm du lịch, khu di tích và chợ phiên tại các xã Trung Hà, Tri 

Phú,...hoạt động trở lại, nhưng phải đảm bảo thực hiện các biện pháp bảo đảm 
an toàn phòng, chống dịch theo quy định. 
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* Yêu cầu: Các loại hình kinh doanh dịch vụ trên khi hoạt động trở lại phải 

thực hiện nghiêm quy định “5K” và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 
theo quy định (chủ cơ sở phải tạo mã QR-code, giãn cách, khai báo y tế). Người 
đứng đầu các đơn vị, cơ sở kinh doanh dịch vụ phải chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về việc tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. 

3. Tiếp tục tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ 

karaoke, quán bar, vũ trường, Internet, trò chơi điện tử, các quán cóc  vỉa hè, các 

điểm kinh doanh tự phát và các hoạt động tập trung đông người không cần thiết 
(như: Lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng,...) cho đến khi có thông báo mới để 

đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. 

4. UBND các xã, thị trấn 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ 

được phép hoạt động phải ký cam kết và chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các 
quy định phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường kiểm tra, giám sát thường 

xuyên và đột xuất các cơ sở kinh doanh được phép hoạt động trở lại trên địa bàn 
quản lý, nếu các cơ sở không đảm bảo các quy định về phòng chống dịch 
COVID-19 thì phải yêu cầu dừng hoạt động, đồng thời xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.  

- Tiếp tục phát huy vai trò của Tổ COVID-19 cộng đồng; nêu cao vai trò, 

trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, thôn, tổ dân 

phố, thường xuyên rà soát, quản lý chặt chẽ người đến/về địa phương từ vùng dịch, 
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo đúng quy định. 

5. Công an huyện, UBND các xã: Trung Hà, Kiên Đài, Bình Phú 

Tiếp tục duy trì hoạt động của các chốt kiểm soát phòng, chống dịch 

COVID-19 của huyện, của xã; kiểm soát chặt chẽ người ngoài tỉnh vào hoặc đi 

qua địa bàn; cập nhật thông tin kịp thời, quyết tâm không bỏ sót, bỏ lọt các đối 
tượng có nguy cơ nhiễm COVID-19 vào địa bàn huyện. 

6. Các nội dung không đề cập tại công văn này, thực hiện theo các văn 
bản đã ban hành trước đây của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện. 

 Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc./.  

 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 
- TT Huyện ủy;             (báo cáo)  
- TT HĐND huyện;  
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Như trên; (thực hiện) 
- Chánh VP, các PVP HĐND&UBND huyện; 
- Chuyên viên Văn Xã; 
- Lưu: VT, PYT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 
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