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THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh một số giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 quy định
tại Công điện số 2878/ CĐ-UBND ngày 12/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày 12/6/2021, Ủy ban nhân nhân tỉnh ban hành Công điện số 2878/CĐUBND về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên
địa bàn tỉnh. Tại Công điện đã chỉ đạo tạm dừng một số dịch vụ không thực sự
cần thiết.
Trên cơ sở căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh hiện nay và khả năng kiểm
soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; với phương châm “khóa chặt nguy cơ dịch bệnh
từ ngoài tỉnh xâm nhập vào, làm cơ sở để nới lỏng có điều kiện các hoạt động kinh
tế - xã hội nội tỉnh” và nhằm tạo điều kiện thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”
– vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì phát triển kinh tế theo chỉ tiêu đề ra;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Điều chỉnh một số giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 quy định tại
điểm d, điểm e của Công điện số 2878/CĐ-UBND ngày 12/6/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh như sau:
a) Cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ gồm: các hoạt động thể thao
tập trung (phòng gym, yoga…), cơ sở kinh doanh bi-da, các spa làm đẹp cho các
giới, các sân bóng đá mini; hoạt động đón khách nội tỉnh tham quan du lịch tại
các điểm, khu du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích, bảo tàng trên địa bàn tỉnh.
Thời gian thực hiện từ ngày 19/6/2021.
Các dịch vụ được phép hoạt động trở lại phải đảm bảo không tập trung quá
20 người tại một khu vực trong cùng thời điểm và phải thực hiện đầy đủ, nghiêm
túc các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch chủ trì, phối hợp với Sở Y tế khẩn trương có văn bản hướng dẫn chi tiết các
điều kiện, quy định phòng, chống dịch để các tổ chức, cá nhân liên quan có thể tổ
chức hoạt động trở lại các dịch vụ nêu trên.
b) Các nội dung không điều chỉnh tại Thông báo này vẫn tiếp tục thực hiện
theo Công điện số 2878/CĐ-UBND ngày 12/6/2021 Ủy ban nhân nhân tỉnh.
2. Giao các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố theo chức năng
nhiệm vụ được giao và địa bàn quản lý, có trách nhiệm tăng cường công tác kiểm
tra, giám sát, quản lý việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch của tổ chức
cá nhân trong quá trình hoạt động trở lại các dịch vụ nêu nêu trên; qua kiểm tra

phát hiện trường hợp nào không đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch thì bắt buộc
tạm dừng hoạt động đến khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- BCĐ phòng chống dịch;
- Các huyện, thành ủy;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, TP;
- TTKSBT;
- VPUB: LĐ, CV;
- Lưu: VT, VXNV. NNN
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