ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẢO YÊN

Số: 2435 /UBND-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bảo Yên, ngày18

tháng 11 năm 2021

V/v điều chỉnh một số hoạt động
thích ứng linh hoạt trong phòng,
chống dịch Covid-19

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy;
- Các Ban Hội đồng nhân dân huyện;
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp TW đóng trên
địa bàn huyện;
- UBND các các xã, thị trấn.

Ngày 04/11/2021 trên địa bàn huyện Bảo Yên ghi nhận 01 trường hợp dương
tính với vi rút SARS-CoV-2 (BN946696), qua điều tra, truy vết có 206 trường hợp
F1 và trên 2.000 trường hợp là F2; tính đến ngày 17/11/2021, huyện Bảo Yên đã
qua 14 ngày không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng; 100% các trường
hợp F1, F2 liên quan đến bệnh nhân BN946696 có kết quả xét nghiệm âm tính với
vi rút Sars-CoV-2. Để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 và phù hợp với các quy định về thích ứng an toàn theo Nghị quyết số
128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo như
sau:
1. Từ 00h00 ngày 19/11/2021 cho phép nới lỏng một số hoạt động sau:
Các cơ quan, công sở, tổ chức, doanh nghiệp; các cơ sở kinh doanh, dịch
vụ; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; các hoạt động lễ hội, nghi
lễ tôn giáo, tín ngưỡng; hoạt động cưới, hỏi, liên hoan, gặp mặt.... trở lại hoạt động
bình thường; phải thường xuyên tự đánh giá nguy cơ và thực hiện nghiêm các
biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
Lưu ý: Đối với các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, chủ cơ sở phải tạo mã QRcode và yêu cầu khách đến bắt buộc phải khai báo y tế điện tử, check mã QR-code
thì mới phụ vụ. Nếu không thực hiện đúng các quy định phòng chống dịch để xảy ra
hậu quả, chủ cơ sở hoàn toàn chịu trách nhiệm.
2. Tiếp tục tạm dừng hoạt động các chợ phiên các xã: Nghĩa Đô, Vĩnh Yên,
Tân Dương, Điện Quan, Phúc Khánh cho đến khi có thông báo mới.
3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương:
- Tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát cán bộ,
viên chức, người lao động và Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống
dịch Covid-19.
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- Tiếp tục tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và
Nhân dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng
cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”; hạn chế đi đến các tỉnh, thành phố khác,
trường hợp thật cần thiết phải ra ngoài tỉnh, khi trở về phải khai báo trung thực và
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Các trường hợp
trốn khai báo hoặc khai báo không trung thực sẽ bị truy tố, xử lý nghiêm theo quy
định
- Tiếp tục phát huy vai trò Tổ COVID-19 tại các thôn, bản, tổ dân phố tăng
cường kiểm soát chặt chẽ tại cộng đồng, nắm chắc tình hình từng nhà, từng người,
tình hình người đi/đến địa bàn và lịch sử di chuyển để có biện pháp phòng chống
dịch thích hợp, kịp thời.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc
các quy định trên./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Các thành viên BCĐ huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng TTĐT huyện;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH

Tô Ngọc Liễn

