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Số: 1004/UBND-VP
V/v điều chỉnh một số biện pháp

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 
trong tình hình mới trên địa bàn thị xã

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kinh Môn, ngày 13 tháng 12 năm 2021

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể thị xã;
- UBND các xã, phường.

Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã 
chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt theo Nghị quyết số 128/NQ-CP 
ngày 11/10/2021 của Chính phủ. Tuy nhiên, trong những ngày vừa qua, tình hình 
dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã tiếp tục diễn biến phức tạp tại một số xã, 
phường. Để chủ động kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19, hạn chế đến mức 
thấp nhất ảnh hưởng sức khỏe của nhân dân và thiệt hại về kinh tế cho các cơ sở 
sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp; UBND, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 
các xã, phường nghiêm túc tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 
quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, của tỉnh và thị xã về công tác phòng chống 
dịch trong tình hình mới. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; 
thường xuyên kiểm tra, rà soát các khâu, các điều kiện, biện pháp phòng, chống 
dịch theo phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng đáp ứng khi phát sinh dịch bệnh.

- Thực hiện nghiêm việc khai báo y tế đối với người bị ho sốt, người từ tỉnh 
ngoài, từ vùng có dịch trở về (bao gồm cả người thị xã trở về) trong vòng 1 giờ 
đồng hồ. Người ho sốt, người từ tỉnh ngoài, từ vùng có dịch về ngoài việc khai báo 
y tế, cách ly tại nhà, tự theo dõi sức khỏe, không được đến những nơi đông người 
như đám hiếu, hỉ, giỗ, liên hoan, gặp mặt, những nơi tập trung đông người khác.

- Việc tổ chức đám tang gọn nhẹ, không tập trung quá 30 người cùng một 
thời điểm, không tổ chức ăn uống tập trung và đảm bảo các quy định phòng, chống 
dịch bệnh.

- Việc tổ chức đám cưới, đám hỏi nhanh, gọn; không tập trung quá 50 người 
tại cùng một thời điểm; không mời khách từ địa phương có dịch cấp độ 3, 4; 
khuyến khích không mời khách từ địa phương ngoài thị xã và người thị xã ở các 
xã, phường đang có dịch; các trung tâm tiệc cưới chỉ phục vụ số lượng 50% chỗ 
ngồi và không quá 30 khách trong cùng một phòng hoặc một khu vực riêng tại 
cùng một thời điểm. Các gia đình có nhu cầu tổ chức đám cưới, đám hỏi phải 
thông báo với UBND xã, phường sở tại và có cam kết đảm bảo các điều kiện 
phòng, chống dịch.

- Các khu vực công cộng, khu vui chơi, giải trí không tập trung quá 30 người 
trong cùng một thời điểm.
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- Tiếp tục dừng hoạt động của các quán game, internet, bi-a, karaoke, mát-xa… 
theo quy định tại Công văn số 4094/UBND-VP ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh.

- Các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã nghiêm túc chấp hành các biện pháp 
phòng, chống dịch, tự tổ chức xét nghiệm cho công nhân, người lao động để tầm 
soát dịch bệnh theo tần suất quy định tại Công văn số 4391/UBND-VP ngày 
30/11/2021 của UBND tỉnh.

- Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân không lơ là, chủ quan; 
thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K, yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc khi ra khỏi nhà, 
nơi công cộng, nơi tập trung đông người; nâng cao ý thức chấp hành các biện pháp 
phòng, chống dịch; tăng cường giám sát toàn dân những trường hợp cách ly, tự 
theo dõi sức khoẻ tại nhà, các hoạt động tập trung đông người, liên hoan, gặp mặt, 
ăn uống… trong cộng đồng dân cư; tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm chủng vắc 
xin phòng COVID-19 để người dân tích cực thực hiện.

- Các hàng, quán, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phép bán hàng tại 
chỗ và phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, lắp đặt vách 
ngăn giữa các bàn ăn, uống, thực hiện 50% công suất chỗ ngồi và đóng cửa trước 
21 giờ hàng ngày; thực hiện nghiêm việc quét mã QR-code, có sổ theo dõi, ghi 
thông tin danh sách khách hàng đầy đủ.

- Các hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao trong nhà, spa, cắt tóc, 
gội đầu, tập gym, yoga… tiếp tục được hoạt động với điều kiện không quá 50% 
công suất; người kinh doanh, người thực hiện các loại hình trên phải tiêm đủ 2 mũi 
vắc xin và ghi thông tin đầy đủ danh sách khách hàng, đồng thời đảm bảo các quy 
định về phòng, chống dịch.

2. Riêng đối với các xã, phường có F0 xuất hiện trong cộng đồng:
- Tạm dừng các hoạt động tập trung đông người. Các sự kiện chính trị cần 

thiết tổ chức phải báo cáo Thị ủy, HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 
COVID-19 thị xã và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

- Tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: dịch vụ 
thể thao trong nhà, spa, làm đẹp, tập gym, yoga…

- Các hàng, quán, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phép hoạt động 
nhưng không bán tại chỗ, chỉ được phép bán mang về đến 21 giờ hàng ngày và 
phải thực hiện nghiêm các điều kiện phòng, chống dịch.

- Dừng việc tổ chức đám cưới, đám hỏi. Đối với đám giỗ không tổ chức ăn 
uống tập trung đông người… Việc tổ chức đám tang gọn nhẹ; không tập trung quá 
20 người trong cùng một thời điểm.

- Tuỳ theo mức độ, diễn biến của tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chủ động 
báo cáo và xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền quyết định tổ chức các hoạt động 
giáo dục tại các nhà trường bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến cho phù hợp.

3. UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các xã, phường:
- Phân công cụ thể cán bộ phụ trách chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra từng 

doanh nghiệp, chợ, nhà hàng, quán ăn uống… trên địa bàn và chịu trách nhiệm cá 
nhân trong việc duy trì, chấp hành thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại 
các doanh nghiệp, chợ, nhà hàng, quán ăn được phân công phụ trách. Kiên quyết 
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xử lý, kiến nghị xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không chấp hành nghiêm quy 
định phòng, chống dịch.

- Tăng cường hoạt động của Tổ Covid cộng đồng: hướng dẫn tuyên truyền 
các biện pháp phòng, chống dịch cho nhân dân trên địa bàn; giám sát chặt chẽ việc 
tuân thủ các quy định cách ly đối với các trường hợp cách ly tại nhà; kịp thời thông 
tin các trường hợp ho, sốt trong cộng đồng, các trường hợp đi về từ tỉnh ngoài mà 
không khai báo y tế, khai báo y tế không trung thực.

4. Đoàn Kiểm tra liên ngành của UBND thị xã theo chức năng, nhiệm vụ 
được giao tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối 
với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp không chấp hành nghiêm 
túc các quy định về phòng, chống dịch; xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời đối với 
các trường hợp vi phạm.

Các nội dung và biện pháp khác không nêu trong Công văn này tiếp tục thực 
hiện theo nội dung các Công văn số 874/UBND-VP ngày 08/11/2021, Công văn số 
912/UBND-VP ngày 16/11/2021 của UBND thị xã.

Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; UBND 
các xã, phường trên địa bàn thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thị uỷ;                         
- Thường trực HĐND thị xã;
- Lãnh đạo UBND thị xã;
- Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 thị xã;
- Các công ty, doanh nghiệp, cơ sở SXKD trên địa bàn;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mạc Thị Huyền
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