
 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

 TỈNH PHÚ THỌ 
 

Số:              /UBND-KGVX 
 

V/v thực hiện nới lỏng hạn chế 

đối với một số hoạt động, loại 

hình kinh doanh dịch vụ khi dịch 

bệnh được kiểm soát. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Thọ, ngày       tháng 9 năm 2021 

 

 

 
Kính gửi:    

- Các sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị. 
 

Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh hiện nay cơ bản được kiểm soát, 

toàn tỉnh đã trải qua 14 ngày không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 thứ phát 

trong cộng đồng. Nhằm từng bước nới lỏng các biện pháp hạn chế, thích ứng với 

điều kiện bình thường mới khi dịch bệnh được kiểm soát; Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị 

bám sát tình hình diễn biến thực tế của dịch bệnh, từng bước nới lỏng các biện 

pháp hạn chế như sau: 

- Tiếp tục tạm dừng hoạt động đối với: Các cơ sở kinh doanh dịch vụ 

không thiết yếu, gồm karaoke, mát-xa, xông hơi, quán internet, trò chơi điện tử, 

bi-a, vũ trường, quán bar, bể bơi; các hoạt động văn hóa, lễ hội, nghệ thuật, nghi 

lễ tôn giáo. 

- Các hoạt động thể dục - thể thao tại các địa điểm công cộng; các câu lạc 

bộ gym, yoga, dịch vụ spa chăm sóc sắc đẹp được phép hoạt động trở lại, nhưng 

phải thực hiện nghiêm quy định 5K và không quá 20 người/ địa điểm. 

- Cho phép các nhà hàng, quán ăn, uống được phục vụ tại chỗ trở lại. Tuy 

nhiên, phải đảm bảo bố trí giãn cách chỗ ngồi, phục vụ tối đa không quá 50% 

công suất tại cùng một thời điểm và không quá 20 người/ 01 phòng kín.  

Thời gian thực hiện kể từ 0 giờ 00’ ngày 10/9/2021. 

2. Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo lực lượng chức năng, 

UBND các xã, phường, thị trấn yêu cầu các đơn vị, 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 nêu trên; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển 

khai thực hiện, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VPCP, BCĐ QG PCD; 

- TT TU, TT HĐND tỉnh;       (để b/c) 

- Các đ/c UV BTV TU; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UB MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;  

- TV BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 

- Các Huyện, Thành, Thị ủy; 

- Báo PT, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh (đưa tin); 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, VX3. 

CHỦ TỊCH 

   

 

 

 

 

Bùi Văn Quang 
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