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Số:           /UBND-YT 

Về việc tăng cường các giải pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 sau 

dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Lâm Thao, ngày        tháng 02 năm 2021 

  

         Kính gửi: 

 

 

 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  

 

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy; sự chỉ đạo, điều hành của 

UBND huyện; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình ủng hộ của 

người dân trên địa bàn huyện, các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 đã 

được triển khai đồng bộ, quyết liệt tại các địa phương, đơn vị. Trên địa bàn huyện 

tuy chưa có ca bệnh nào dương tính với COVID-19; nhưng khoảng thời gian sau 

Tết Nguyên đán Tân Sửu, các hoạt động giao thông, thương mại, phát triển kinh 

tế-xã hội tiếp tục được khởi động trở lại, nhu cầu giao lưu đi lại của người dân 

giữa các địa phương trong và ngoài huyện có thể tiếp tục tăng lên. Đây là những 

nguy cơ tiềm ẩn dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn, có thể bùng phát thành 

dịch lớn vào bất cứ thời điểm nào. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ, các sở, ngành có liên quan về 

việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn; Chủ 

tịch UBND huyện yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban 

MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: 

- Tiếp tục phổ biến, tổ chức thực hiện nghiêm quy định, hướng dẫn của Bộ 

Y tế về việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa điểm sau:  

1.1. Nơi có nguy cơ tiếp xúc với nguồn bệnh: Các cơ sở y tế; nơi cách ly y tế 

tại hộ gia đình, nơi lưu trú mà có người đang cách ly y tế tại nhà hoặc đang theo 

dõi, giám sát y tế 14 ngày kể từ ngày có quyết định hoàn thành cách ly tập trung; 

nơi có người đi từ vùng dịch trở về. 

1.2. Nơi có không gian kín: Các quán bar; karaoke; cơ sở dịch vụ xoa bóp 

(massage), làm đẹp; phòng tập thể dục, thể hình; trụ sở làm việc; cụm công 

nghiệp, các doanh nghiệp, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn, uống phục vụ tại chỗ; hội họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn,.. (theo quy 

định của Ban tổ chức hoặc người có thẩm quyền triệu tập). 

1.3. Nơi tập trung đông người: Khu vực ký túc xá sinh viên; trường học; 

nhà ga, bến xe, điểm đỗ, chờ xe khách, xe buýt và trên các phương tiện giao thông 

công cộng; cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại; chợ đầu mối, chợ dân sinh, địa 

điểm họp chợ, các cửa hàng, quầy hàng cung cấp các dịch vụ thiết yếu; đám tang, 

đám cưới, khao thọ, tân gia, gia cữ; địa điểm tham quan, lễ hội truyền thống các 

địa phương, nhà thờ, nơi cầu nguyện, vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe, thể dục 



 
 

dưỡng sinh, thể thao; khu di tích lịch sử-văn hóa, tôn giáo, tâm linh liên quan đến 

các sự kiện tập trung đông người trong nhà và ngoài trời,.. 

1.4. Nơi có sự giao tiếp gần dưới 2 mét: (Chi tiết theo hướng dẫn tại Quyết 

định số 1053/QĐ-BYT, ngày 06/02/2021 của Bộ Y tế về việc đeo khẩu trang phòng, 

chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng) 

- Tăng cường lực lượng kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử phạt nghiêm các 

cá nhân không đeo khẩu trang đến nơi công cộng và vi phạm pháp luật trong công 

tác phòng, chống dịch COVID-19 thuộc địa bàn, lĩnh vực quản lý. 

2. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh được phép hoạt động bình thường 

nhưng phải thực hiện đầy đủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, đặc biệt bắt buộc đeo khẩu 

trang, giữ khoảng cách ≥ 2m, cung cấp đủ dung dịch sát khuẩn hoặc xà phòng và 

nước rửa tay. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống bố trí chỗ ngồi giãn cách, bảo 

đảm đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay, xà phòng, nước rửa tay. Chủ cơ sở và người 

phục vụ bắt buộc phải đeo khẩu trang đúng cách trong toàn thời gian phục vụ. Tăng 

cường hình thức giao hàng tại nhà, mua đem về. Chủ cơ sở sản xuất , kinh doanh phải 

hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để sảy ra dịch bệnh do không thực hiện đúng các 

hướng dẫn và chỉ đạo về công tác phòng chống dịch hiện hành. 

3. Hạn chế tổ chức các hoạt động: Tôn giáo có tập trung đông người tại các cơ 

sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa 

điểm công cộng; các khu vực di tích lịch sử-văn hóa, nhà thờ tại các địa phương nếu 

có khách tham quan, du lịch đến thăm phải áp dụng triệt để giải pháp 5K của Bộ Y 

tế, đặc biệt bắt buộc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách ≥2m, đủ dung dịch sát trùng 

tay nhanh hoặc xà phòng và nước rửa tay.  

4. Đài Truyền thanh-Truyền hình, Trang Thông tin điện tử huyện: Thực 

hiện và chỉ đạo Đài Truyền thanh các xã, thị trấn giành thời lượng phát sóng, tiếp 

sóng thích hợp, đảm bảo tuyên truyền thường xuyên tới người dân cộng đồng 

thông điệp 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là đeo khẩu trang đúng cách theo hướng dẫn 

tại Quyết định số 1053/QĐ-BYT, ngày 06/02/2021 của Bộ Y tế. 

5. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, triển khai và xử phạt nghiêm hành vi vi 

phạm những yêu cầu nêu trên; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về việc 

chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, lĩnh vực quản lý. 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan; 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc phối hợp, triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Phú Thọ; 
- Sở Y tế;                            (để b/c);                            
- TT: HU, HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- BCĐ PCD COVID-19 của huyện; 
- Như kính gửi; 
- Trang tin điện tử huyện; 
- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu VT, YT (Thuần. 100b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ngô Đức Sáu 
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