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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 229 /UBND-VP 

V/v quyết liệt triển khai các biện 

pháp hành chính theo cấp độ dịch 

COVID-19 trên địa bàn huyện. 

              Lâm Thao, ngày 23 tháng 02 năm 2022 

 

          Kính gửi:   

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

  

Trong những ngày vừa qua, trên địa bàn huyện liên tục ghi nhận số ca mắc Covid-

19 ở mức cao, trong đó tỷ lệ ca bệnh mắc mới trong cộng đồng chiếm trên 70%. Theo 

đánh giá của ngành Y tế về cấp độ dịch, cấp huyện hiện đang ở cấp độ 3; cấp xã có 07 

xã, thị trấn ở cấp độ 3, có 04 xã ở cấp độ 2 và 01 xã ở cấp độ 1. Trước tình hình trên, 

thực hiện Văn bản số 542/UBND/KGVX ngày 23/02/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ về 

việc quyết liệt triển khai các biện pháp hành chính theo cấp độ dịch Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai ngay các 

biện pháp đáp ứng phòng chống dịch Covid-19, như sau: 

1. Áp dụng nghiêm các biện pháp hành chính tương ứng theo từng cấp độ 
dịch đối với các xã, thị trấn theo quy định tại Phụ lục đính kèm, đảm bảo phù hợp với 

Nghị quyết số 128/NQ-CP, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch 

bệnh. Chú trọng việc tạm thời dừng hoặc hạn chế các  hoạt động tập trung đông người, 

các hoạt động kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 cao để phòng 

chống dịch bệnh. Yêu cầu người dân tại các vùng đánh giá ở cấp độ 3, cấp độ 4 hạn chế 

đến các địa bàn có dịch ở cấp độ thấp hơn nếu không cần thiết; hạn chế tham gia các 

hoạt động tập trung đông người. 

2. Quản lý, giám sát chặt chẽ các trường hợp F0 đang thực hiện điều trị tại nhà 

Thực hiện áp dụng các tiêu chuẩn chẩn đoán, biện pháp cách ly y tế và kết thúc 

điều trị các trường hợp F0 theo đúng quy định của Bộ Y tế tại Quyết định số 250/QĐ-

BYT, ngày 28/01/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị 

COVID-19; Quyết định số 261/QĐ-BYT, ngày 31/01/2022 của Bộ Y tế về việc ban 

hành Hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 tại nhà. 

 3. Đối với người tiếp xúc gần (F1), người tiếp xúc gần với F1 (F2) 

 - Thực hiện việc xác định, thực hiện các biện pháp cách ly y tế đối với trường 

hợp F1 theo quy định tại Văn bản số 762/BYT-DP, ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế về 

việc cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần. Khuyến 

khích tự xét nghiệm dưới sự chứng kiến của nhân viên y tế vào ngày đầu tiên khi phát 

hiện để giải phóng các trường hợp tiếp xúc gần (F2). 

- UBND các xã, thị trấn áp dụng thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú đối với 

các F2 kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng với yếu tố nguy cơ cho đến khi trường hợp F1 có 

kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc test 

nhanh kháng nguyên (quy định tại Quyết định số 3638/QĐ-BYT, ngày 30/7/2021 của 

Bộ Y tế về việc về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống 

COVID-19”). 
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4. Đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch trong quá trình dạy học 

4.1. Đối với các trường học đang thực hiện dạy, học trực tiếp: Rà soát, điều 

chỉnh, bổ sung các phương án, kịch bản chi tiết, cụ thể từng các tình huống dịch xảy ra 

trong quá trình tổ chức dạy, học trực tiếp; yêu cầu các cơ sở giáo dục phải có các biện 

pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn, quy định tại Văn 

bản số 769/BYT-MT, ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn công tác phòng 

chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy, học trực tiếp. 

4.2. Đối với các trường học trực tuyến, chuẩn bị trước khi đưa học sinh quay trở 

lại học trực tiếp: Rà soát, xây dựng phương án các biện pháp phòng chống dịch COVID-

19 theo hướng dẫn tại Văn bản số 184/UBND-GDĐT ngày 15/02/2022 của UBND 

huyện về đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi dạy học trực tiếp. Triển 

khai ngay việc tập huấn cho đội ngũ nhân viên y tế trường học, hiệu trưởng, giáo viên, 

nhóm người phục vụ về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

trước khi đưa học sinh trở lại trường học trực tiếp. 

5. Triển khai “Chiến dịch bảo vệ đối tượng nguy cơ” theo hướng dẫn tại Văn 

bản số 02/UBND-YT ngày 04/01/2022 về việc triển khai quản lý, bảo vệ người thuộc 

nhóm nguy cơ mắc COVID-19 trên địa bàn với các biện pháp truyền thông, tư vấn về 

phòng chống COVID-19; tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; xét nghiệm tầm soát 

phát hiện người mắc COVID-19; chăm sóc và điều trị người mắc COVID-19 thuộc 

nhóm nguy cơ; bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ khi người sống chung, người cùng 

gia đình bị mắc COVID-19; hỗ trợ chăm sóc thể chất và tâm lý xã hội. 

6. Tăng cường công tác kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cơ quan, 

đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp nhất là tại bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, nhà 

ga, sân bay, bến xe, trường học... theo lĩnh vực của ngành, địa phương quản lý. Xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. 

7. Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông, trang thông tin điện tử huyện 
tăng cường cung cấp thông tin về diễn biến tình hình dịch trên địa bàn huyện; truyền 

thông nâng cao cảnh giác, chủ động phòng chống dịch của người dân, tự theo dõi sức 

khỏe và thực hiện nghiêm 5K - Chung sống an toàn với đại dịch COVID-19, không vì 

đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 mà lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch.  

8. Giao Phòng Y tế, Văn phòng HĐND&UBND huyện chịu trách nhiệm kiểm 

tra, đôn đốc việc chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với 

các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; báo cáo, đề xuất với Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, Chủ tịch UBND huyện biện pháp xử lý đối 

với các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương chỉ đạo thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- BCĐ PCD Covid tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Đ/c Đinh Công Thực UVBTV TU (b/c); 

- Sở Y tế (b/c); 

- Các đ/c UV BTV Huyện ủy; 

- TV BCĐ Phòng chống dịch Covid huyện; 

- TT VH-TT-DL &TT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ngô Đức Sáu 
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Phụ lục 

CÁC BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH ĐÁP ỨNG VỚI CẤP ĐỘ DỊCH COVID-19 

(Kèm theo Văn bản số 229 /UBND-VP ngày  23 tháng 02 năm 2022 của UBND huyện) 

 

1. Cấp độ 1 - nguy cơ thấp (vùng xanh) 

- Dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ: vũ trường, karaoke, mát-xa, 

quán bar, internet, trò chơi điện tử. 

- Các dịch vụ spa - làm đẹp, phòng tập gym, câu lạc bộ thể dục trong nhà, bể bơi 

trong nhà, làm tóc,... được phép hoạt động; tuy nhiên phải đảm bảo giãn cách trên 

2m2/người và không quá 50% công suất. 

2. Cấp độ 2 - nguy cơ trung bình (vùng vàng) 

- Dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ: vũ trường, karaoke, mát-xa, 

quán bar, internet, trò chơi điện tử. 

- Các dịch vụ spa - làm đẹp, phòng tập gym, câu lạc bộ thể dục trong nhà, bể bơi 

trong nhà, làm tóc,... được phép hoạt động; tuy nhiên phải đảm bảo giãn cách trên 

2m2/người và không quá 50% công suất. 

- Đối với các hoạt động đến bảo tàng, triển lãm, thư viện, rạp chiếu phim, cơ sở, 

địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao: Đảm bảo dưới 30 người tham 

gia các hoạt động tập trung trong nhà (dưới 150 người nếu 100% người tham dự tiêm 

đủ hai mũi vắc xin); dưới 50 người tham gia hoạt động tập trung ngoài trời (dưới 300 

người nếu 100% người tham dự tiêm đủ hai mũi vắc xin). 

- Hoạt động với 50% công suất đối với vận tải hành khách công cộng đường bộ, 

đường thủy nội địa, hàng hải; hoạt động tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; hoạt 

động bán hàng rong, vé số dạo.  

3. Cấp độ 3 - nguy cơ cao (vùng cam) 

- Dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ: vũ trường, karaoke, mát-xa, 

quán bar, internet, trò chơi điện tử. 

- Dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao 

như dịch vụ spa - làm đẹp, phòng tập gym, câu lạc bộ thể dục trong nhà, bể bơi trong 

nhà, làm tóc (trừ cắt tóc),... 

- Dừng hoạt động tập trung đông người, vận tải hành khách công cộng đường bộ, 

đường thủy nội địa; bán hàng rong, vé số dạo...; 

- Hạn chế các hoạt động các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; nghỉ dưỡng, khách 

sạn, nhà nghỉ, tham quan du lịch; bảo tàng, triển lãm, thư viện, rạp chiếu phim, cơ sở, 

địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao,…đảm bảo dưới 20 người 

tham gia các hoạt động tập trung trong nhà (dưới 100 người nếu 100% người tham dự 

tiêm đủ hai mũi vắc xin); dưới 30 người tham gia hoạt động tập trung ngoài trời (dưới 

200 người nếu 100% người tham dự tiêm đủ hai mũi vắc xin). 
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- Các nhà hàng/quán ăn được phép hoạt động, nhưng đảm bảo tối đa không quá 

50% công suất phục vụ; hoạt động chợ truyền thống phải đảm bảo các điều kiện về 

phòng chống dịch COVID-19.  

- Tổ chức dạy học trực tuyến. 

- Giảm 50% số người làm việc tại các cơ quan công sở (trừ các cơ quan, đơn vị 

đã có 80% cán bộ, công chức, viên chức tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19). 

- Đối với người dân: Hạn chế đến các địa bàn có dịch ở cấp độ thấp hơn nếu 

không cần thiết; hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người. 

4. Cấp độ 4 - nguy cơ rất cao (vùng đỏ):  

- Dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao: vũ 

trường, karaoke, mát-xa, quán bar, internet, trò chơi điện tử; dịch vụ spa - làm đẹp, 

phòng tập gym, câu lạc bộ thể dục trong nhà, bể bơi trong nhà, làm tóc (trừ cắt tóc),... 

- Dừng hoạt động các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; bảo tàng, triển lãm, thư 

viện, rạp chiếu phim; cơ sở, điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; hoạt 

động bán hàng rong, vé số dạo.  

- Dừng các hoạt động tập trung đông người; vận tải hành khách công cộng đường 

bộ, đường thủy nội địa; các khu nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, điểm tham quan du 

lịch.  

- Các nhà hàng/quán ăn dừng phục vụ trực tiếp, chỉ bán mang về; hoạt động chợ 

truyền thống phải đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch COVID-19.  

- Các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối: được phép 

hoạt động với mật độ trên 2m2/người và không quá 10 người tại cùng một địa điểm 

trong nhà (mật độ trên 2m2/người và không quá 20 người tại cùng một địa điểm ngoài 

trời). 

- Tổ chức dạy học trực tuyến. 

- Giảm 50% số người làm việc tại các cơ quan công sở (trừ các cơ quan, đơn vị 

đã có 80% cán bộ, công chức, viên chức tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19). 

- Đối với người dân: Hạn chế đi lại, không tham gia các hoạt động tập trung đông 

người; nếu đến các địa bàn có cấp độ dịch thấp hơn thì phải tuân thủ các quy định về 

tiêm chủng, xét nghiệm và cách ly./. 
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