
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

BAN CHỈ ĐẠO PHÕNG, CHỐNG 

DỊCH COVID-19 

 

Số: 12/TB-BCĐ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 02 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Điều chỉnh một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

Nhằm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với điều kiện 

thực tế, không gây ách tắc, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh và ảnh hưởng 

đến đời sống nhân dân; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh (gọi 

là Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh) điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Cho phép hoạt động có điều kiện đối với các loại hình sau: 

a) Các cơ sở kinh doanh dịch vụ:  

- Nhà hàng, quán ăn, quán cafe, Pub beer, internet, trò chơi điện tử, karaoke 

được phép hoạt động không quá 50% công suất phục vụ và phải đảm bảo đầy đủ 

các quy định phòng, chống dịch như: khách hàng từ 12 tuổi trở lên tiêm đủ 02 mũi 

vắc xin, bàn cách bàn 02m, khử khuẩn, quét mã QR code. 

- Cơ sở xông hơi, massage, cơ sở thẩm mỹ/spa được phép hoạt động không 

quá 50% công suất và phải đảm bảo đầy đủ các quy định phòng, chống dịch như: 

khách hàng từ 12 tuổi trở lên tiêm đủ 02 mũi vắc xin, khử khuẩn, quét mã QR code. 

b) Tiệc cưới, hỏi, liên hoan, tiệc mừng được tổ chức và phải đảm bảo quy 

định: bàn cách bàn 02m, người tham dự từ 12 tuổi trở lên tiêm đủ 02 mũi vắc xin, 

khử khuẩn, quét mã QR theo quy định và không quá 50% công suất của Hội trường. 

c) Hoạt động giáo dục - đào tạo và dạy nghề: thực hiện theo hình thức 

trực tiếp; đối với những địa bàn có yếu tố dịch tễ nguy cơ cao hoặc các cơ sở 

giáo dục - đào tạo và dạy nghề xuất hiện F0 thì xem xét các yếu tố dịch tễ để tổ 

chức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. 

d) Bảo tàng, khu triển lãm, thư viện, rạp chiếu phim, cơ sở, địa điểm biểu 

diễn văn hóa, nghệ thuật; các hoạt động thể dục, thể thao trong nhà (gym, yoga, 

fitness, areobic, khiêu vũ, bida…): được phép hoạt động không quá 50% công 

suất và phải đảm bảo đầy đủ các quy định phòng, chống dịch như: người tham 

gia từ 12 tuổi trở lên tiêm đủ 02 mũi vắc xin, đeo khẩu trang, khử khuẩn, quét mã 

QR code. 

đ) Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự được phép hoạt động nhưng 

không quá 50% công suất và phải đảm bảo đầy đủ các quy định phòng, chống 
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dịch như: người tham gia từ 12 tuổi trở lên tiêm đủ 02 mũi vắc xin, đeo khẩu 

trang, khử khuẩn, quét mã QR code. 

e) Các cơ sở, địa điểm nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, homestay 

(gọi chung là cơ sở lưu trú) được phép hoạt động và phải đảm bảo các quy định 

phòng, chống dịch như: khách hàng từ 12 tuổi trở lên tiêm đủ 02 mũi vắc xin, khử 

khuẩn, quét mã QR. 

2. Tiếp tục tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ: quán bar, 

vũ trường. 

3. Tổ chức thực hiện: 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Ban Chỉ đạo COVID-19 các địa 

phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường kiểm tra, giám sát và 

chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh về công tác phòng, chống 

dịch tại đơn vị, địa phương mình theo quy định. 

Thông báo này có hiệu lực kể từ 00 giờ ngày 11/02/2022 và thay thế 

Thông báo số 180/TB-BCĐ ngày 12/11/2021 của Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh 

về điều chỉnh một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế./. 

 

Nơi nhận: 
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh; (để b/c) 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ COVID-19 tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, TP Huế; 

- VP: CVP, các PCVP, các CV; 

- Lưu: VT, VH, CN. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Thanh Bình 
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