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THÔNG BAO 
Diu chnh mt si bin pháp kim soát phông, chng d!ch  COVID-19 

trên dla  bàn tinh Thu'a Thiên Hue 

D xác l.p trng thai bInh thithng mäi trong sinh hott và thüc dy các 
boat dng kinh tê - xã hi, Ban Chi dao  phông, chông djch COVID-19 tinh 
diêu chinh mt so bin pháp kiêm soát phông, chông djch COVID- 19 trén dja 
bàn tinh, nhu sau: 

1. Yêu câu thu tnr&ng các co quan Trung iiong dóng trén dja bàn; các s, 
ban, ngành, doàn the cap tinh, các doanh nghip; Ban Chi dao  phông chông djch 
COVID-19 các huyn, thj xã và thành phô Hue tiêp tic nêu cao tinh than trách 
nhim, tuyt dôi không chü quan, lci là và tiêp tiic thirc hin nghiêm tüc các quy 
djnh, bin pháp phông, chông djch bnh dA triên khai có hiu qua tü tnr&c den 
nay; chü trQng các bin pháp phông, chông djch trong khu cong nghip, cci si 
san xuât kinh doanh, co s cách ly tp trung, co sr y tê; tang cung kiêm tra, xir 
1 vi phm; phát huy vai trô cüa To phông, chông djch cong dông... 

2. Dê nghj nguii dan thrc hin nghiêm tue các bin pháp phông, chông 
djch và yêu câu 5K (khau trang, khfr khuân, khoàng each, khai báo y té, không 
tp trung ctông ngui) và quét ma QR code. 

3. Tu 00 gi& 00 ngày 28/9/2021, mt so lTnh vrc duçic hoat dng có 
diêu kiên nhu sau: 

a) Dôi vâi các Co sâ kinh doanh djch vi an uông (nha hang, quán an, quán 
cafe...) duçic phép hoit dng, thirc hin dông th?ñ các bin pháp an toàn phông 
djch: giân each tôi thiêu 2 met gicta các bàn, quét ma QR code, phc vii không qua 
50% cong suât. 

- Các Co sâ kinh doanh djch v an ung (nhà hang, quán an, quán cafe...) 
dàng k3 sO li.rçing và cam kêt vi chInh quyên dja phrong cap xã ye thirc hin dung 
các quy djnh phông, chông dch. 

- Chü tjch UBND cap xã chju trách nhim thâm djnh, xac nhn so hrqng 
khách trong mtt lan phiic vii cüa co s&kinh doanh bão dam các diêu kin nêu trên; 
thing xuyen kiêm tra, giám sat các diêu kiin an toàn phông, chông djch. 

b) Dôi vói tic cuOi, hôi, lien hoan, tic mi~ng thrçic tO chirc nhung phài 
dam bào thirc hin theo quy dnh phông chông djch: giàn cách tôi thiêu 2 met giüa 
các bàn, quét ma QR code, phiic vi không qua 50% cong suât và chi m&i khách 
trong tinh. 

- Vic to cht'rc dam tang, vic hiêu phãi dam bão an toàn phOng chông 
djch bnh, hn chê tp trung dông ngithi và vn dông ngithi dan tO chüc theo 
hInh thüc don gián. 

- To chrc, cá nhãn kinh doanh djch viii an uông và h) gia dInh khi to chrc 
tic cuâi, tic hói, lien hoan, tic müng, dam tang, vic hiêu phâi däng k và cam 
kêt vâi chInh quyên dja phucing cap xã ye thirc hin diing các quy djnh phông, 
chông djch. 
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- Chü tjch UBND cp xã chju trách nhim xác nhn, cho phép t, chirc tic 
cithi, tic hói, lien hoan, tic müng, dam tang, vic hiêu theo quy djnh; tiên hành 
kiém tra, giám sat các diêu kin an toàn phông chông djch. 

c) Hot dng the diic, the thao trong nhà, ngoài tr&i duçic hot dng nhung 
phâi dam bâo th%rc hin các bin pháp phông, chông djch và quét ma QR code. 
Riêng các hot dng th thao trong nhà không duqc hot dng qua 50% cong suât. 

d) Hott dng giáo diic - dào to và dy nghê duçic hoat dung nhung 
phãi dam báo quy dnh phông djch. 

ci) Các di tIch ljch sir, vn hóa; các khu, diem du ljch, danh lam thäng 
cành: Diiqc hot dng khu vrc ngoài tthi, không tO chüc tham quan, hot 
dng trong nhà; dam bão quy djnh ye phông, chông djch. 

e) Các hoat dng sinh hoat tOn giáo duçic phép to chirc, nhung không qua 
50 nguii vã khOng qua 50% cong suât tai  các cci s ton giáo, tin nguOng, thi tr. 

g) Hoat dng vn tãi hành khách ni tinh duc phép hoat  dng (trr các khu 
virc thrc hin Chi thj 1 6/CT-TTg và Chi thj 1 5/CT-TTg cüa Thu tuó'ng ChInh 
phü) nhung phâi dam bão các bin pháp an toàn phông, chông djch theo khuyên 
cáo cüa B Y t và B Giao thông 4n tãi. 

4. Tip tiic tm dtrng các hot dng ti.r 00 giô' 00 ngày 28/9/2021 nhtr sau: 
a) Tam dung cac hoat dông hôi hop, cac su kiên tap trung dông ngucii không 

can thiêt. Tru&ng hçip thrc sir cap thiêt phãi tO churc do ngui durng dâu don vj, dja 
phucmg quyêt djnh và chju trách nhim truc Ban Chi dao  COVID- 19 cüa tinh; chi 
duçic bô trI tôi cia 50% chô ngôi trong hi tmông, phông h9p và phái dam báo day 
dü các quy djnh phông, chông djch nhu: thirc hin giãn cách tOi thiêu 1 met, do 
than nhit, deo khâu trang, khi:r khuân, quét ma QR code. 

b) Tam  drng hoat dng dôi vâi các nha hang, quán an, tram dirng, diem ban 
hang dc san luu nim, diem rCra xe dcc tuyên Quôc l 1 A (Ham Hài Van - Câu 
vuçit Thus' Phü tai  Km 842 - di.rng tránh Hue - vông xuyên vào phu&ng Tü Ha,  thj 
xä Hucing Trà - dja giâi tinh Th'ira Thiên Hue và tinh Quáng Trj). 

c) Tam  dmg hoat dng dOi vOi các cci sâ kinh doanh djch v1i karaoke, quán 
bar, vu tnräng, massage, xOng hcii, co s& thârn mg/spa, game online, rp chiêu 
phim, Pub beer; hoat  dng biêu diên van hóa, ngh thut; các giái thi dâu the thao. 

Yêu câu Thu tri.r&ng các cci quail, don vj; Ban Chi dao  phông, chông djch 
COVID-19 các cija phi.rang tang cung giám sat djch t cong  dông, chju trách 
nhim kiem tra, phê duyt, quyêt djnh các bin pháp phông djch và chju trách 
nhim trirc Ban chi dao  phông chong djch COVID- 19 tinh ye cOng tác phông, 
chông djch bnh tai  don vi, dja phuong mInh theo quy djnh./. 

Noinhn: - 
- TT.Tinh üy, TT.HDND tinh; (d b/c) PHO/ N THUONG TR1C 
- CT và các PCT UBND tinh; - 
- Các thành viên BCD COVID-19 tinh; 
- Các co quan Trung hang dóng trén dja bàn; 
- Các si, ban, ngành, doàn th cap tinh; 
- UBND cac huyn, thj xà, TP Hu& 
- VP: CVP, ác PCVP, các CV; 
- Lxu: VT, VII, CN. 


	Page 1
	Page 2

