ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHÂU PHÚ

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

Số: 974/UBND-VP

Châu Phú, ngày 15 tháng 10 năm 2021

V/v thực hiện thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu
quả dịch bệnh COVID-19 trên
địa bàn huyện

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Căn cứ Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành
Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19”. Huyện Châu Phú xác định mức độ dịch trên địa bàn huyện thuộc
cấp độ 1, để từng bước chuyển sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát
hiệu quả dịch bệnh, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
Kể từ ngày 16/10/2021, các hoạt động trên địa bàn huyện được phép hoạt
động nhưng phải đáp ứng một số điều kiện cụ thể như sau:
1. Đối với tổ chức, doanh nghiệp
Biện pháp

Điền kiện

1. Tổ chức hoạt động tập trung
trong nhà, ngoài trời đảm bảo
các biện pháp phòng, chống
dịch

Người tham gia phải tiêm đủ 02 mũi vắc xin
phòng COVID-19; bảo đảm ít nhất 01 m2/người
(trừ các trường hợp được sự cho phép của Ủy
ban nhân dân huyện).

2. Vận tải hành khách công
cộng đường bộ, đường thủy
Theo hướng dẫn của ngành chuyên môn đảm
nội địa. Lưu thông, vận
bảo yêu cầu phòng, chống dịch.
chuyển hàng hóa trong huyện
và ngoài huyện
Sử dụng ứng dụng phòng
3. Người vận chuyển hàng
chống dịch bệnh PCNgười tiêm đủ 02
bằng xe máy (bao gồm nhân
COVID để quét mã QR tại
mũi vắc xin phòng
viên của doanh nghiệp bưu
các nơi đến và các chốt
COVID-19
chính)
kiểm soát dịch bệnh
COVID-19.

2

Điền kiện

Biện pháp

Người chỉ tiêm 01
Được di chuyển trong địa
mũi vắc xin phòng
bàn huyện.
COVID-19
Người chưa tiêm
Được di chuyển trong địa
vắc xin phòng
bàn xã.
COVID-19
4. Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
Thực hiện theo Công văn số 975/UBND-KTN
4.1. Cơ sở sản xuất, đơn vị thi
ngày 09/9/2021, của Ủy ban nhân dân tỉnh An
công các dự án, công trình
Giang về việc tăng cường phòng, chống dịch
giao thông, xây dựng
Covid-19 trên công trường xây dựng

4.2. Các doanh nghiệp, công
ty, tổ chức tín dụng; cơ sở
kinh doanh vàng, bạc, đá quý;
bưu chính, viễn thông

4.3. Dịch vụ làm đẹp, làm tóc,
internet, trò chơi điện tử, …

4.4. Nhà hàng, khách sạn, nhà
nghỉ, cơ sở kinh doanh dịch
vụ ăn uống, tham quan du lịch

Thực hiện theo Kế hoạch số 572/KH-UBND
ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh về đảm bảo sản
xuất ổn định trong tình hình dịch COVID-19;
Công văn số 890/UBND-VP ngày 30/9/2021
của UBND huyện về đảm bảo sản xuất ổn định
trong tình hình dịch COVID-19; Chủ doanh
nghiệp, người lao động đã tiêm đủ 02 mũi vắc
xin phòng COVID-19 được phục hồi hoạt động
100%.
Thực hiện theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn
phòng, chống dịch COVID-19 của UBND
huyện; Chủ cơ sở, nhân viên phải được tiêm ít
nhất 01 mũi vắc xin phòng COVID-19; không
sử dụng máy điều hòa; bố trí cơ sở thông
thoáng, tuân thủ nguyên tắc 5K.
Thực hiện theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn
phòng, chống dịch COVID-19 của UBND
huyện; Chủ nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, cơ
sở kinh doanh, người phục vụ phải được tiêm ít
nhất 01 mũi vắc xin phòng COVID-19; Tối đa
04 người/bàn; bố trí khoảng cách ít nhất 03 mét
giữa các bàn; không sử dụng máy điều hòa; thời
gian ngừng hoạt động trước 20 giờ đến 04 giờ
sáng hôm sau.
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Biện pháp

Điền kiện

Tiểu thương, người lao động phải được tiêm ít
nhất 01 mũi vắc xin phòng COVID-19; tự test
4.5. Chợ truyền thống, cửa
nhanh định kỳ 07 ngày/lần có sự chứng kiến của
hàng tiện ích
cơ quan quản lý; tuân thủ nguyên tắc 5K.

5. Bán hàng rong, vé số dạo

Phải được tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin phòng
COVID-19; tuân thủ nguyên tắc 5K.

Thực hiện theo hướng dẫn của ngành Giáo dục
và Đào tạo. Công chức, viên chức, người lao
6. Hoạt động giáo dục, đào tạo động phải được tiêm 02 mũi vắc xin phòng
COVID-19.
7. Cơ quan, công sở

Thực hiện theo Bộ tiêu chí an toàn phòng chống
dịch COVID-19. Cán bộ, công chức phải đảm
bảo tiêm 02 mũi vắc xin phòng COVID-19.

Có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các
biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID8. Các cơ sở tôn giáo, tín 19 theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền;
ngưỡng, thờ tự
người tham gia phải được tiêm ít nhất 01 mũi
vắc xin phòng COVID-19; đảm bảo giãn cách
2m2/người.
Có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các
biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID9. Biểu diễn văn hóa, nghệ
19 theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền;
thuật, thể dục, thể thao
người tham gia phải được tiêm 02 mũi vắc xin
phòng COVID-19.
Cập nhật thông tin về tiêm chủng vắc xin,
kết quả xét nghiệm COVID-19, kết quả điều
trị COVID-19.
10. Ứng dụng công nghệ
Quản lý thông tin người vào/ra địa điểm công
thông tin
cộng, sử dụng phương tiện giao thông công
cộng, các địa điểm sản xuất, kinh doanh, sự kiện
đông người bằng mã QR.
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2. Đối với cá nhân
Biện pháp

Điền kiện

1. Tuân thủ 5K
2. Ứng dụng công nghệ
thông tin

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.
Sử dụng ứng dụng phòng
chống dịch bệnh PCNgười tiêm đủ 02 COVID để quét mã QR
mũi vắc xin phòng tại các nơi đến và các chốt
COVID-19
kiểm soát dịch bệnh
COVID-19.

3. Đi lại của người dân

Người chỉ tiêm 01
mũi vắc xin phòng
COVID-19
Người chưa tiêm
vắc xin phòng
COVID-19

Được di chuyển trong địa
bàn huyện, khi ra khỏi địa
bàn phải có giấy xác nhận
của cơ quan có thẩm
quyền.
Được di chuyển trong địa
bàn xã, khi ra khỏi địa bàn
phải có giấy xác nhận của
cơ quan có thẩm quyền.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn
tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần Công văn này./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh An Giang;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND, UBND huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- CVP và PCVP;
- Lưu: VT. TuongVy

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Người ký: Ủy ban Nhân
dân huyện Châu Phú
Email:
chauphu@angiang.gov.v
n
Cơ quan: Tỉnh An Giang
Thời gian ký: 15.10.2021
17:39:19 +07:00

Nguyễn Văn Bé Tám

