
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN BẢO YÊN 

Số:         /UBND-VP 

V/v cho phép nới lỏng một số hoạt 
động, dịch vụ trong phòng, chống 

dịch Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bảo Yên, ngày       tháng 11 năm 2021 
 

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 hết ngày 10/11/2021 tất cả các trường 

hợp F1 đã có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR 02 lần âm tính với vi 

rút SARS-CoV-2. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ 

đạo huyện và các cấp, các ngành; đặc biệt là sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân, 

đến nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện cơ bản được kiểm soát. 

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, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo như sau: 

1. Từ 0h00 ngày 12/11/2021 cho phép một số hoạt động sau: 

(1) Mở cửa đón khách du lịch, tham quan, chiêm bái tại di tích, danh thắng 

trên địa bàn huyện. 

(2)  Chợ Bảo Hà, Chợ Phố Ràng được phép hoạt động trở lại nhưng phải 

thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch như: Lập chốt kiểm 

soát tại các lối ra, vào chợ, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để sát khuẩn tay và 

tất cả người mua hàng, bán hàng đều phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình mua 

bán tại chợ; có phương án kiểm soát không để người ngoại tỉnh đến giao thương, 

buôn bán tại chợ. Giao UBND thị trấn Phố Ràng chỉ đạo Ban quản lý tạm thời 

chợ Phố Ràng, Công an thị trấn kiểm chặt chẽ việc chấp hành các quy định về 

phòng, chống dịch bệnh đối với các hộ tiểu thương, Nhân dân trong và xung quanh 

khu vực Chợ Phố Ràng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. 

(3) Đối với các xã, thị trấn: Phố Ràng, Tân Dương, Vĩnh Yên, Nghĩa Đô, 

Xuân Thượng, Bảo Hà: 
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- Đối với nhà hàng ăn uống, cà phê, giải khát, quán cơm, ăn sáng, các dịch 

vụ ăn uống trong Trung tâm thương mại được hoạt động phục vụ khách tại chỗ 

nhưng phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch như: Đo thân nhiệt, 

bố trí dung dịch sát khuẩn tay tại cửa ra vào và yêu cầu khách sát khuẩn tay ít nhất 

2 lần (khi đến và trước khi về), khoảng cách giữa các bàn ít nhất 02m, trong một 

phòng ăn không được bố trí quá 30 chỗ ngồi; chủ nhà hàng và nhân viên phục vụ 

phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình phục vụ khách ăn uống. 

- Các quán cắt tóc, gội đầu, làm móng, cơ sở làm đẹp được mở cửa trở lại 

nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn như: Đo thân nhiệt; người làm 

phải đeo khẩu trang, giãn cách giữa các khách hàng ít nhất 1m; bố trí dung dịch sát 

khuẩn tay tại cửa ra vào và yêu cầu khách sát khuẩn tay ít nhất 2 lần (khi đến và 

trước khi về). 

- Các hoạt động Lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, giải đấu thể thao; các 

cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu: Khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, 

karaoke, mát-xa, xông hơi, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, 

điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng, phòng tập gym, Yoga, Bi-a, các hoạt 

động kinh doanh trên vỉa hè… được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo các quy 

định về phòng, chống dịch bệnh như giãn cách, đeo khẩu trang, bố trí nước sát 

khuẩn, hạn chế tụ tập đông người....  

- Hạn chế tổ chức các hoạt động cưới, hỏi, liên hoan, gặp mặt...; nếu tổ chức 

phải gọn, nhẹ và cam kết đảm bảo quy định giãn cách phòng chống dịch bệnh; 

tuyệt đối không mời khách tại các vùng có nguy cơ cao, chia khung thời gian mời 

khách hợp lý, tránh tụ tập đông người. 

Lưu ý: Đối với các dịch vụ nêu trên, chủ cơ sở phải tạo mã QR-code 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. 

(4) Từ ngày 15/11/2021, các trường hợp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 

viên, học sinh các trương học là F2 được tiếp tục quay trở lại trường dạy và học. 

2. Tạm dừng hoạt động chợ phiên các xã Điện Quan, Phúc Khánh kể từ 

00h00 ngày 12/11/2021; tiếp tục tạm dừng hoạt động các chợ phiên các xã: Nghĩa 

Đô, Vĩnh Yên, Tân Dương cho đến khi có thông báo mới. 

3. Đối với việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của các xã, thị 

trấn được tổ chức từ ngày 14/11/2021 và chỉ tổ chức phần họp, không tổ chức 

phần hội và liên hoan. Việc tổ chức liên hoan sẽ thực hiện sau khi dịch bệnh được 

kiểm soát. 

4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương: 
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- 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. 

 - Tiếp tục tuyên truyền người 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. 

5. Công an huyện. 

- Chỉ đạo lực lượng công an các xã, thị trấn tăng cường công tác giám sát 

việc cách ly y tế tại nhà, đặc biệt là các trường hợp F1 được cách ly tại nhà; xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có. 

- Chỉ đạo lực lượng công an tăng cường công tác bám, nắm địa bàn; đặc 

biệt công tác quản lý biến động dân cư, kịp thời phát hiện trường hợp trở về từ 

vùng dịch mà chưa khai báo y tế. 

- Chỉ đạo các chốt kiểm soát dịch bệnh quản lý chặt chẽ người và phương 

tiện từ vùng dịch vào địa bàn huyện, đặc biệt là từ tỉnh Hà Giang. 

6. Trung tâm Y tế huyện  

- Tích cực, chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo 

huyện, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 triển khai các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện. 

- Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện để 

sớm đạt mục tiêu tạo miễn dịch cộng đồng. 

- Chủ động rà soát toàn bộ cơ số thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị... cho 

công tác phòng, chống dịch bệnh. Chủ động xây dựng kế hoạch mua sắm bổ sung 

nếu cần; tuyệt đối không để thiếu thuốc, hóa chất, trang thiết bị cho công tác 

phòng, chống dịch bệnh. 

- Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện để chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết, đánh 

giá của Ban Chỉ đạo huyện, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11/2021. 

7. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 
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- Chỉ đạo các cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn huyện thực hiện 

nghiêm việc cách ly tập trung theo hướng dẫn tại Công văn số 1769/BYT-KH-TC 

ngày 31/3/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức giường cách 

ly tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19; Quyết định số 

878/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly 

y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19”. 

- Chỉ đạo sắp xếp người cách ly vào các phòng theo nguyên tắc những người 

có cùng đặc điểm dịch tễ, cùng ngày tiếp nhận thì xếp vào cùng phòng hoặc cùng 

01 khu vực trong phân khu cách ly. Tốt nhất bố trí mỗi người một phòng riêng, 

trong trường hợp không đủ phòng thì các giường cách ly phải đặt cách nhau tối 

thiểu 02 mét trở lên hoặc nếu không bố trí được thì giữa các giường phải ngăn 

cách bằng màn che nhựa, màu trắng. Lưu ý, nếu sử dụng giường tầng chỉ bố trí 

giường tầng 1 cho 01 người sử dụng. Trường hợp quá khả năng tiếp nhận công 

dân, yêu cầu báo cáo ngay Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện để 

kịp thời giải quyết. 

- Giám sát chặt chẽ và thường xuyên nhắc nhở công dân trong khu cách ly 

thực hiện nghiêm nội quy, quy định, đảm bảo việc giãn cách tránh nguy cơ lây 

nhiễm chéo và lây lan dịch bệnh. 

- Triển khai, duy trì việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, 

thường xuyên tuần tra, giám sát hàng ngày kết hợp giám sát qua camera để nhắc 

- Tuyên truyền cho công dân trogn khu cách ly và người nhà hạn chế việc 

đưa đồ tiếp tế vào khu các ly (trừ sữa cho trẻ em và người cao tuổi, đồ ăn dành 

cho người ăn kiêng, đồ ăn theo chế độ bệnh lý, thuốc chữa bệnh...)1. 

 8. Trung tâm Văn hóa, thể thao – Truyền thông: Tăng cường công tác 

tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tổ chức tuyên truyền lưu động 

về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại trung tâm các xã, thị trấn, khu vục họp 

chợ, nơi tập trung đông người. 

9. Ban Quản lý di tích Đền Bảo Hà 

Chủ động xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh tại di tích Đền Bảo 

Hà. Yêu cầu toàn bộ cán bộ, nhân viên, du khách phải chấp hành nghiêm các quy 

định về phòng, chống dịch bệnh như đeo khẩu trang, kính chống giọt bắn, sát 

khuẩn tay.... Định kỳ hằng tuần tiến hành test nhanh Covid-19 cho cán bộ, nhân 

viên. 

Phối hợp UBND xã tuyên truyền cho các hộ dân kinh doanh quanh khu vực 

Đền Bảo Hà chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh để chủ động 

phòng, chống dịch bệnh cho bản thân, gia đình, cộng đồng. 

10. Đề nghị Ủy ban MTTQVN huyện 

                                        
1 Theo Văn bản số 4822/UBND-VX ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh Lào Cai. 
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- Hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đáp 

ứng các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Xem xét phân bổ gạo từ các nguồn ủng hộ để hỗ trợ cho người dân trở về 

từ các tỉnh phía Nam và các trường F1 thuộc diện hộ nghèo mà chưa được nhận 

hỗ trợ. 

11. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo, giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà; đặc biệt là các 

trường hợp F1 cách ly tại nhà. Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về 

cách ly y tế tại nhà, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có). 

- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân hạn chế các hoạt 

động có tụ tập đông người. Đối với các hoạt động cưới, hỏi, liên hoan, gặp mặt 

tuyên truyền, vận động gia tổ chức gọn, nhẹ và cam kết đảm bảo quy định giãn 

cách phòng chống dịch bệnh; tuyệt đối không mời khách tại các vùng có nguy cơ 

cao, chia khung thời gian mời khách hợp lý, tránh tụ tập đông người. 

- Đẩy mạnh hoạt động của các Tổ COVID-19 tại các thôn, bản, tổ dân phố; 

phát huy vai trò của Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng 

Ban công tác mặt trận, các đoàn thể ở cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, 

giám sát chặt chẽ tại cộng đồng, nắm chắc tình hình từng nhà, từng người, tình 

hình người đi/đến địa bàn; giám sát, quản lý chặt chẽ các trường hợp cách ly tại 

nhà theo quy định. 

- Tiếp tục tuyên truyền  người dân 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. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các biện pháp phòng, chống 

dịch của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh,  người dân trên địa bàn... Xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. 

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 
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