
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẠ HÒA 
 

Số:         /UBND-YT 
V/v Tiếp tục tăng cường các 

biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch COVID-19. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hạ Hòa, ngày       tháng 7 năm 2021 

 

                      
 

Kính gửi:  

          - Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; 

                                                - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 
Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, để 

chủ động kiểm soát các nguy cơ lây nhiễm, bùng phát dịch bệnh trên địa bàn, Ủy 

ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt và tăng cường thực hiện nghiêm công tác phòng, chống 

dịch bệnh theo các văn bản chỉ đạo, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Thực 

hiện nghiêm túc việc rà soát áp dụng các biện pháp phòng chống dịch đối với tất cả 

các trường hợp trở về từ tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 

CT-TTg và các vùng ổ dịch đang hoạt động (theo thông báo hàng ngày của Sở Y tế 

truy cập tại: https://soyte.phutho.gov.vn/Chuyen-muc-tin/t/152/ctitle/152).  

2. Tiếp tục dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu 

gồm: karaoke, mát-xa, xông hơi, quán Internet, trò chơi điện tử, vũ trường, quán 

bar, bể bơi, dịch vụ spa chăm sóc sắc đẹp. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng ăn 

được phép hoạt động, nhưng không quá 50% công suất và phải tuyệt đối đảm 

bảo yêu cầu giãn cách; khuyến khích việc phục vụ khách mang đi. 

Dừng tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, văn hóa, lễ hội, sinh hoạt 

tôn giáo, tín ngưỡng; thể dục, thể thao, câu lạc bộ bida, câu lạc bộ khiêu vũ, 

aeorobic, phòng tập gym, phòng tập yoga, cắt tóc, gội đầu, quán cafe, giải khát 

vỉa hè; hạn chế sự kiện tập trung đông người; yêu cầu người dân tạm dừng tổ chức 

các hoạt động cưới, hỏi; đối với đám hiếu tổ chức nhanh gọn hạn chế số lượng người 

tham dự, thực hiện tốt quy định 5K của Bộ y tế (vận động không thực hiện mời nước, 

mời thuốc). 

Thời gian thực hiện từ 0 giờ 00’ ngày 31/7/2021 cho đến khi có thông 

báo mới. 

3. Đối với hoạt động tại các chợ dân sinh, UBND các xã, thị trấn có trách 

nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu người dân thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch theo quy định tại Quyết định số 2225/QĐ-BYT ngày 

28/5/2020 của BCĐ Quốc gia phòng chống dịch COVID-19; xử phạt nghiêm 

các trường hợp vi phạm.  
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4. Các trường hợp bệnh nhân điều trị tại tuyến Trung ương hoặc bệnh viện 

từ các vùng có dịch trở về địa phương đề nghị người dân không đến thăm hỏi 

trực tiếp. 

5. Thực hiện niêm yết công khai và công bố trên loa truyền thanh của địa 

phương về các trường hợp đang theo dõi sức khỏe, cách ly y tế tại nhà trên địa bàn 

xã để người dân biết, giám sát. Kiên quyết xử lý theo qui định của pháp luật đối với 

các trường hợp không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch và cách ly y tế.  

6. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị 

không tập trung đông người ngoài phạm vi cơ quan công sở, nhất là quán bia, nhà 

hàng ăn uống (kể cả ngày Thứ bảy, Chủ nhật).  

7. Công an huyện chủ trì, UBND các xã, thị trấn và các đoàn kiểm tra liên 

ngành đã được thành lập phối hợp, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, giám 

sát các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch 

Covid-19 và các yêu cầu tại văn bản này. Xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi 

phạm theo qui định. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp trên địa bàn; UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTHU, HĐND huyện; 

- CT, các PCT;  

- Các đc UV BCHHU; 

- Các thành viên BCĐ PC dịch 

 Covid-19 huyện;  

- Trang TTĐT huyện; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, YT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Việt Dũng 
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