
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ PHỦ LÝ 

 

Số:        /UBND-VP 
V/v áp dụng tạm thời các biện 

pháp hành chính trong phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

thành phố 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

   Phủ Lý, ngày     tháng 10 năm 2021 

 

 Kính gửi: 

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức trên địa bàn thành phố; 

- Các phòng, ban, ngành đoàn thể thuộc thành phố;   

     - Uỷ ban nhân dân các phường, xã.  

   

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc 

ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch Covid-19”; 

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế hướng 

dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 

11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; 

Căn cứ Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh 

Hà Nam về việc kết thúc áp dụng giãn cách xã hội đối với một phần các phường 

Lê Hồng Phong, Châu Sơn, Hai Bà Trưng, Minh Khai, Lương Khánh Thiện, Trần 

Hưng Đạo thuộc địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam;  

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố, Uỷ ban 

nhân dân thành phố hướng dẫn việc áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính 

trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố cụ thể như sau:  

1. Cấp độ dịch đối với tất cả 21 phường, xã thuộc địa bàn thành phố là cấp 2 

(nguy cơ trung bình).  

2. Các biện pháp hành chính: 

2.1. Đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh: 

- Vận tải hành khách và vận tải hàng hóa: Được phép hoạt động theo hướng 

dẫn của Bộ Giao thông vận tải.  

- Cơ sở sản xuất, đơn vị thi công, các dự án, công trình giao thông, xây 

dựng: Được phép hoạt động nhưng phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển 

khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.  

- Cơ sở kinh doanh dịch vụ gồm Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng 

tiện ích, chợ: Được phép hoạt động nhưng phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm 
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triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19; người bán và 

nhân viên phục vụ tại các cơ sở nêu trên phải đáp ứng yêu cầu đã được tiêm ít 

nhất 01 liều vắc xin phòng Covid-19.  

- Nhà hàng/ quán ăn, uống: Được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo quy 

định về phòng, chống dịch Covid-19 và các điều kiện cần thiết sau: Có vách 

ngăn, công suất phục vụ không quá 50%; người bán và nhân viên phục vụ đã 

được tiêm ít nhất 01 liều vắc xin phòng Covid-19. Riêng các quán ăn, uống vỉa hè 

dọc các tuyến đường giao thông không được phép hoạt động. 

- Cơ sở kinh doanh dịch vụ gồm: karaoke, mát xa, quán bar, internet, trò 

chơi điện tử, spa làm đẹp, xông hơi, tẩm quất, phòng trà: Ngừng hoạt động. 

- Cơ sở dịch vụ làm tóc (bao gồm cắt tóc): Được phép hoạt động nhưng phải 

đảm bảo quy định về phòng, chống dịch Covid-19; người hoạt động kinh doanh 

và nhân viên phục vụ phải đáp ứng yêu cầu đã được tiêm ít nhất 01 liều vắc xin 

phòng Covid-19.  

- Hoạt động bán hàng rong, vé số dạo: Được phép hoạt động nhưng phải 

đảm bảo 5K và người bán đã được tiêm ít nhất 01 liều vắc xin phòng Covid-19.  

- Hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp: Tạm dừng theo Văn bản số 

2534/UBND-KGXV ngày 25/9/2021 của UBND tỉnh Hà Nam. 

- Hoạt động cơ quan, công sở: Hoạt động bình thường nhưng phải có kế 

hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch 

Covid-19. 

- Cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự: Chỉ được phép hoạt động dưới 20 

người nhưng phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm 

bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. 

- Cơ sở hoạt động nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, tham quan  du lịch: 

Được phép hoạt động nhưng phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các 

biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Bảo tàng, triển lãm, thư viện, rạp chiếu phim, cơ sở, địa điểm biểu diễn 

văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao (bao gồm cả tập gym, Yoga, khiêu vũ, bơi 

lội, bi - a… ): Chỉ được phép hoạt động không vượt quá 50% công suất và dưới 

20 người nhưng phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp 

đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 

- Tổ chức đám cưới, đám tang: Số lượng dưới 30 người và có sự giám sát 

của chính quyền xã, phường. 
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- Tổ chức các hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời khác: Được phép 

hoạt động không quá 30 người nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19: 

+ Tập trung trong nhà gồm: Hoạt động hội thảo, tập huấn. 

+ Tập trung ngoài trời gồm: Hội chợ, triển lãm, sự kiện cung, cầu, tiêu dùng 

sản phẩm. 

-  Quản lý thông tin người vào/ra địa điểm công cộng, sử dụng phương tiện 

giao thông công cộng, các địa điểm sản xuất, kinh doanh, sự kiện đông người 

bằng mã QR. 

2.2. Đối với cá nhân: 

-  Tuân thủ nghiêm thông điệp 5K. 

-  Sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định để khai báo y tế, 

đăng ký tiêm chủng vắc xin, khám chữa bệnh (nếu có điện thoại thông minh). Sử 

dụng mã QR theo quy định của chính quyền và cơ quan y tế. 

3. Tổ chức thực hiện:  

- Phòng Y tế thành phố: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND thành 

phố và các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND thành phố trong công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả.  

- Trung tâm Y tế thành phố: Chủ trì, phối hợp với các địa phương và các 

đơn vị liên quan chủ động trong công tác thu dung các F0 đi điều trị, tiêm vắc xin 

phòng Covid-19, xét nghiệm tầm soát tại các địa bàn nguy cơ và nhóm nguy cơ.  

- Công an thành phố:  

+ Kết thúc hoạt động chốt kiểm soát liên ngành tại nút giao Liêm Tuyền và 

các chốt kiểm soát tại Thông báo số 371/TB-UBND ngày 07/10/2021 của UBND 

thành phố từ 00 giờ 00 phút ngày 15/10/2021.;  

+ Tăng cường công tác kiểm soát tại các khu vực cách ly y tế (nơi có F0).  

+ Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá 

nhân vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.  

- Phòng Văn hóa - thông tin, Đài phát thanh thành phố: Tăng cường công tác 

thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.  

- UBND các phường, xã:  

+ Chủ động phối với hợp các đơn vị liên quan thu dung, đưa F0 đi điều trị, 

công tác truy vết, cách ly y tế đối với F1, F2, xét nghiệm, tiêm vắc xin và một số 

nhiệm vụ khác trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.  
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+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân tự giác tuân thủ các quy 

định phòng, chống dịch bệnh Covid-19; khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà 

khi không thực sự cần thiết do dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ khi nào, ở bất cứ 

đâu; khuyến khích người dân giám sát, tố giác các trường hợp vi phạm các quy 

định phòng, chống dịch Covid-19.  

+ Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ những người thuộc diện cách ly 

y tế, người về từ vùng dịch, người nhập cảnh, người hoàn thành cách ly y tế tập 

trung về theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú.  

+ Chỉ đạo các lực lượng, tổ Covid cộng đồng tăng cường giám sát, quản lý 

chặt chẽ việc thực hiện cách ly y tế tại nhà.  

+ Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch 

Covid-19.  

Các đơn vị liên quan và UBND các phường, xã căn cứ vào quy định để tổ 

chức thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời 

báo cáo về UBND thành phố (Qua Văn phòng HĐND - UBND thành phố) để 

xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.  

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Công an tỉnh (để b/c); 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (để b/c);  

- Sở Y tế (để b/c); 

- Thường trực Thành ủy-HĐND thành phố; 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 TP;  

- Lãnh đạo UBND Thành phố; 

- Như kính gửi; 

- Lưu VT, TH 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Phạm Văn Quân 
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