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V/v thực hiện nới lỏng các biện 

pháp hạn chế khi dịch bệnh được 
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Kính gửi:    

- Các sở, ban, ngành; 

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

 

Trong đợt dịch thứ 4 kể từ ngày 27/4/2021, trên địa bàn tỉnh đã ghi 

nhận 04 trường hợp mắc COVID-19 đang được điều trị tại Bệnh viện dã 

chiến, 529 trường hợp F1, 10.365 trường hợp F2 được cách ly y tế, theo dõi 

sức khỏe. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị; sự chủ động, tích cực của 

các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện quyết liệt và có hiệu quả 

các biện pháp phòng, chống dịch; sự đồng lòng, tin tưởng, ủng hộ của nhân 

dân; đến nay tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, nhiều ngày qua 

trên địa bàn tỉnh không ghi nhận ca mắc mới mà chưa rõ nguồn lây. Thực 

hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

yêu cầu: 

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

theo dõi, bám sát tình hình diễn biễn của dịch bệnh và thực tế tại địa phương 

thực hiện từng bước nới lỏng các biện pháp hạn chế, đi đôi với tăng cường 

giám sát, kiểm tra, tích cực, hiệu quả: 

- Các hoạt động văn hóa, tôn giáo, thể thao, giải trí tại các địa điểm 

công cộng được phép hoạt động trở lại, nhưng phải thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng dịch, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang và không quá 20 người/ 

địa điểm. Tiếp tục vận động, đề nghị người dân tổ chức việc hiếu, việc hỉ gọn 

nhẹ, đảm bảo các nguyên tắc về phòng, chống dịch bệnh. 

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

Tuy nhiên, phải đảm bảo yêu cầu giãn cách và không quá 20 người trong một 

phòng kín có sử dụng điều hòa; khuyến khích việc phục vụ khách mang đi. 

- Tiếp tục tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doạch dịch vụ giải trí: 

quán karaoke, quán bar, các cơ sở mát-xa.  

Thời gian thực hiện kể từ 0 giờ 00’ ngày 25/5/2021. 

2. Sở Y tế, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh nhanh chóng rút kinh 

nghiệm từ thực tiễn dịch bệnh diễn ra tại KCN một số tỉnh để có phương án 

phòng, chống dịch tại KCN, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên 

địa bàn tỉnh theo chỉ đạo, hướng dẫn của BCĐQG, các Bộ, ngành Trung ương 



 

và của tỉnh (Văn bản số 1904/UBND-KGVX ngày 12/5/2021, số 

1969/UBND-KGVX ngày 17/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh). 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ QG PCD Covid-19; 

- VP Chính phủ, Bộ Y tế;         (để b/c) 

- TT TU, TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các đ/c UV BTV TU; 

- UB MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;  

- 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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