ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

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

QUY ĐỊNH TẠM THỜI
Một số biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19” theo từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
(Kèm theo Quyết định số

/QĐ-UBND ngày

/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
VÀ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG DI CHUYỂN
Điều 1. Những quy định chung áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh
1. Tuân thủ nghiêm quy định 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách Không tập trung - Khai báo y tế). Trường hợp không khai báo y tế theo yêu cầu
hoặc khai báo y tế không trung thực để dịch lây lan ra ngoài cộng đồng, công dân
phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định để khai báo y tế,
tiêm chủng vắc xin, khám bệnh, chữa bệnh.
3. Thực hiện quản lý thông tin người sử dụng phương tiện giao thông công
cộng, các địa điểm sản xuất, kinh doanh, sự kiện đông người... bằng mã QR.
4. Tất cả các hoạt động đều phải thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống
dịch COVID-19; đảm bảo giãn cách, trang bị nước rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế,
đo thân nhiệt...
5. Các cơ quan chức năng, công dân chủ động tham khảo dữ liệu về cấp độ
dịch của tỉnh Quảng Nam được cập nhật thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử
của Sở Y tế tỉnh (https://soyte.quangnam.gov.vn) hoặc tại đường dẫn: http://bit.ly/
CapdodichQuangNam và tham khảo cấp độ dịch của các tỉnh, thành phố khác trên
cả nước trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (https://moh.gov.vn/tong-hop-danhgia-cap-do-dich-tai-dia-phuong) để kịp thời nắm bắt thông tin.
Điều 2. Việc kiểm soát y tế đối với người ra/vào tỉnh: thực hiện theo hướng
dẫn của Sở Y tế.
Chương II
PHÂN LOẠI, ĐÁNH GIÁ, ĐIỀU CHỈNH CẤP ĐỘ DỊCH
Điều 3. Phân loại, phạm vi, tiêu chí đánh giá cấp độ dịch
Thực hiện theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ
về việc hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19” và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc
hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày
11/10/2021 của Chính phủ.

2

Điều 4. Đánh giá cấp độ dịch
1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đánh giá cấp độ dịch cấp
huyện và dưới cấp huyện gửi về Sở Y tế (qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh).
2. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổng hợp, tham mưu Giám
đốc Sở Y tế thẩm tra, đánh giá và công bố cấp độ dịch cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh
trên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế https://soyte.quangnam.gov.vn hoặc đường dẫn:
http://bit.ly/CapdodichQuangNam.
3. Thời gian đánh giá cấp độ dịch được thực hiện định kỳ 03 ngày một lần.
Trường hợp dịch diễn biến phức tạp, cấp độ dịch sẽ được cập nhật hàng ngày.
Trường hợp cấp độ dịch không thay đổi sau một chu kỳ đánh giá thì không phải
thực hiện công bố lại.
4. Các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt được áp dụng trên phạm vi đánh
giá cấp độ dịch cấp xã hoặc cấp nhỏ hơn có thể (dưới cấp xã).
Điều 5. Điều chỉnh cấp độ dịch
1. Điều chỉnh cấp độ dịch: căn cứ cấp độ dịch và tình hình dịch trên địa bàn,
Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Y tế quyết định chuyển đổi cấp độ
dịch. Trong trường hợp nâng cấp độ dịch thì phải thông báo trước tối thiểu 48 giờ
cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết, có sự chuẩn bị trước khi áp dụng.
2. Quyết định việc phong tỏa, giãn cách: căn cứ cấp độ dịch và tình hình dịch
trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phong tỏa, giãn cách quy mô cấp xã
trở lên; Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định phong tỏa, giãn cách quy mô nhỏ hơn
cấp xã (thôn, tổ dân phố, cụm dân cư…). Trước khi phong tỏa, giãn cách thì phải
thông báo trước cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết, có sự chuẩn bị trước khi
áp dụng.
Chương III
QUY ĐỊNH ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC CẤP ĐỘ DỊCH
Điều 6. Đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19
1. Chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải xây dựng kế hoạch,
phương án và chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19.
Đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp: Ban Quản lý các Khu kinh
tế và Khu công nghiệp tỉnh hướng dẫn xây dựng kế hoạch, phương án và chịu trách
nhiệm kiểm tra trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống dịch.
Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài Khu công nghiệp
và hộ kinh doanh cá thể: UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn xây dựng
kế hoạch, phương án và chịu trách nhiệm kiểm tra trong quá trình thực hiện công
tác phòng, chống dịch.
2. Chủ đầu tư các dự án, công trình giao thông, xây dựng, thủy lợi... hướng
dẫn đơn vị thi công xây dựng kế hoạch, phương án và chịu trách nhiệm thực hiện
các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. UBND các huyện, thị xã, thành phố
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nơi có công trình, dự án phê duyệt kế hoạch, phương án và phối hợp chủ đầu tư thực
hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
3. Chủ doanh nghiệp, cửa hàng, các chợ (Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa
hàng tiện ích, chợ đầu mối, chợ truyền thống…) xây dựng kế hoạch, phương án và
chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Bắt buộc
tạo và sử dụng mã QR trên ứng dụng PC-Covid đặt tại nơi thuận tiện để khách hàng
quét mã khi ra, vào; Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị
xã, thành phố hướng dẫn xây dựng kế hoạch, phương án và thực hiện kiểm tra theo
kế hoạch, phương án được duyệt.
4. UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các quy định an toàn về
phòng, chống dịch COVID-19 cho chủ các cơ sở nhà hàng, quán ăn, quán nước...
và thực hiện công tác kiểm tra theo quy định.
5. Chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao
như: vũ trường, mát xa, karaoke, quán bar, internet, trò chơi điện tử, rạp chiếu phim,
cắt tóc, làm đẹp, phòng tập gym, yoga, bida và các cơ sở khác phải xây dựng phương
án và chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Bắt
buộc tạo và sử dụng mã QR trên ứng dụng PC-Covid đặt tại nơi thuận tiện để khách
hàng quét mã khi ra, vào.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra
phương án phòng, chống dịch đối với hoạt động của các cơ sở gồm: vũ trường,
karaoke, quán bar, rạp chiếu phim, phòng tập gym, yoga, bida và các cơ sở khác
thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.
- UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra
phương án phòng, chống dịch đối với hoạt động của các cơ sở mát xa, làm đẹp,
Internet, trò chơi điện tử… trên địa bàn.
Điều 7. Các hoạt động trong vùng xanh (cấp 1) tuân thủ các yêu cầu và
điều kiện
TT

Hoạt động đối với các tổ
chức, cơ quan, doanh nghiệp

Quy
định

Điều kiện
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- Đảm bảo các biện pháp phòng, chống
Được dịch COVID-19;
Tổ chức hoạt động tập trung
hoạt - Riêng đối với việc cưới, tang, hiếu, hỷ,
trong nhà, ngoài trời.
động thực hiện theo hướng dẫn của Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch.
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Vận tải hành khách công cộng Được Đảm bảo các biện pháp phòng, chống
đường bộ, đường thủy nội địa, hoạt dịch COVID-19 và theo hướng dẫn của
hàng hải.
động Sở Giao thông vận tải.
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Lưu thông, vận chuyển hàng
hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh.

Được Đảm bảo các biện pháp phòng, chống
hoạt dịch COVID-19 và theo hướng dẫn của
động Sở Giao thông vận tải.
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TT

4

5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Hoạt động đối với các tổ
chức, cơ quan, doanh nghiệp

Quy
định

Điều kiện

Đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch
Hoạt động xuất nhập cảnh, quá
Được COVID-19; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên
cảnh của người, tàu thuyền,
hoạt phòng tỉnh chủ trì, phối hợp Cảng vụ Hàng
hàng hóa qua các cửa khẩu,
động hải Quảng Nam xây dựng văn bản hướng
cảng biển.
dẫn.
Sản xuất kinh doanh, dịch vụ
- Đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống
dịch COVID-19 và theo hướng dẫn của
Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công
nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành
Được
Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất,
phố tại Điểm 1, Điều 6, Quy định này;
hoạt
kinh doanh.
- Người lao động đã được tiêm ít nhất 01
động
liều vắc xin phòng COVID-19 (viết tắt
vắc xin) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19
trong vòng 6 tháng gần đây (viết tắt đã
khỏi bệnh COVID-19).
- Đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống
Đơn vị thi công các dự án, công Được dịch COVID-19 theo Điểm 2, Điều 6,
trình giao thông, xây dựng, thủy hoạt Quy định này;
lợi.
động - Người lao động đã được tiêm ít nhất 01
liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.
- Đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống
dịch COVID-19 và theo hướng dẫn của
Trung tâm thương mại, siêu thị, Được Sở Công Thương tại Điểm 3, Điều 6,
cửa hàng tiện ích; chợ đầu mối, hoạt Quy định này;
chợ truyền thống.
động - Người lao động/người bán đã được
tiêm ít nhất 01 liều vắc xin hoặc đã khỏi
bệnh COVID-19.
- Đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống
dịch COVID-19 theo Điểm 4, Điều 6,
Được Quy định này và hướng dẫn của UBND
Nhà hàng, quán ăn, quán nước. hoạt các huyện, thị xã, thành phố;
động - Người quản lý và nhân viên phục vụ đã
được tiêm ít nhất 01 liều vắc xin hoặc đã
khỏi bệnh COVID-19.
Các cơ sở kinh doanh dịch vụ
thiết yếu (ngân hàng, kho bạc,
Chủ các cơ sở xây dựng kế hoạch, chịu
xăng, dầu, điện, nước...), kinh Được
trách nhiệm triển khai đảm bảo an toàn
doanh dịch vụ liên quan đến hoạt hoạt
tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện
động ngân hàng và bổ trợ doanh động
pháp phòng, chống dịch COVID-19.
nghiệp (công chứng, đăng
kiểm…) bưu chính, viễn thông.
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TT

Hoạt động đối với các tổ
chức, cơ quan, doanh nghiệp

Quy
định

Điều kiện

- Đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống
dịch COVID-19;
Hoạt động khai thác thủy sản Được
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
5.6 đối với người dân và tàu thuyền hoạt
thôn chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội
(trong tỉnh).
động
Biên phòng tỉnh xây dựng văn bản
hướng dẫn.
- Đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống
dịch COVID-19;
Được
Hoạt động vận tải hàng hóa
- Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam chủ trì,
5.7
hoạt
hàng hải.
phối hợp Sở Giao thông vận tải và Bộ
động
Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây
dựng văn bản hướng dẫn.
Cơ sở kinh doanh các dịch vụ
Chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh
có nguy cơ lây nhiễm cao như:
dịch vụ đảm bảo các quy định về phòng,
vũ trường, mát xa, karaoke, Được
chống dịch và theo hướng dẫn của Sở
5.8 quán bar, internet, trò chơi điện hoạt
Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND
tử, rạp chiếu phim, cắt tóc, làm động
các huyện, thị xã, thành phố tại Điểm 5,
đẹp, gym, yoga, bida và các cơ
Điều 6, Quy định này.
sở khác.
Được
Hoạt động bán hàng rong, vé số
Người bán đã được tiêm ít nhất 01 liều
5.9
hoạt
dạo...
vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.
động
Được
Hoạt động giáo dục, đào tạo
Theo văn bản hướng dẫn của Sở
6
hoạt
trực tiếp.
Giáo dục và Đào tạo.
động
Được Các cơ quan, công sở xây dựng phương
hoạt án và chịu trách nhiệm triển khai các biện
động pháp phòng, chống dịch COVID-19.
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Hoạt động cơ quan, công sở
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- Người tham dự đã được tiêm ít nhất 01
Được liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19;
Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng,
hoạt - Xây dựng kế hoạch và triển khai các biện
thờ tự.
động pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID19 theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.
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Hoạt động nghỉ dưỡng, khách
sạn, nhà nghỉ, tham quan du
lịch; biểu diễn văn hóa, nghệ
thuật, thể dục, thể thao.
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TT

Hoạt động đối với các tổ
chức, cơ quan, doanh nghiệp

Quy
định

Điều kiện

- Xây dựng kế hoạch và triển khai các
biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Cơ sở, địa điểm nghỉ dưỡng, Được theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể
9.1 khách sạn, nhà nghỉ, điểm tham hoạt thao và Du lịch;
quan du lịch.
động - Người quản lý, người lao động và du
khách đã được tiêm ít nhất 01 liều vắc
xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.
Bảo tàng, triển lãm, thư viện, cơ
Được
sở, địa điểm biểu diễn văn hóa,
9.2
hoạt
nghệ thuật, thể dục, thể thao,
động
các di tích đã xếp hạng.

Hoạt động tắm biển tại bãi tắm
9.3
công cộng.

Được
hoạt
động

- Xây dựng kế hoạch và triển khai các
biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
và theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch;
- Người quản lý và nhân viên phục vụ đã
được tiêm ít nhất 01 liều vắc xin hoặc đã
khỏi bệnh COVID-19.
Đảm bảo quy định phòng, chống dịch
COVID-19 và theo hướng dẫn của UBND
các huyện, thị xã, thành phố ven biển.

Điều 8. Các hoạt động trong vùng vàng (cấp 2) tuân thủ các yêu cầu và
điều kiện
TT

Hoạt động đối với các tổ
chức, cơ quan, doanh
nghiệp

Quy
định

1

Tổ chức hoạt động tập trung
trong nhà, ngoài trời.

Được
hoạt
động

2

Vận tải hành khách công cộng
đường bộ, đường thủy nội địa,
hàng hải.

Được
hoạt
động

Điều kiện
- Đảm bảo các biện pháp phòng, chống
dịch COVID-19;
- Không quá 50 người đối với hoạt động
trong nhà, không quá 100 người đối với
hoạt động ngoài trời;
- Trường hợp 100% người tham dự đã
được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi
bệnh COVID-19, số người tham dự tối
đa 100 người đối với hoạt động trong
nhà, không quá 200 người đối với hoạt
động ngoài trời;
* Riêng đối với tiệc cưới, tang, hiếu, hỷ,
thực hiện theo hướng dẫn của Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Đảm bảo các biện pháp phòng, chống
dịch COVID-19 và theo hướng dẫn của
Sở Giao thông vận tải.
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TT

Hoạt động đối với các tổ
chức, cơ quan, doanh
nghiệp

Quy
định

3

Lưu thông, vận chuyển hàng
hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh.

Được
hoạt
động

4

Hoạt động xuất nhập cảnh, quá
cảnh của người, tàu thuyền,
hàng hóa qua các cửa khẩu,
cảng biển.

Được
hoạt
động

5

Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

5.1

Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất,
kinh doanh.

Được
hoạt
động

5.2

Đơn vị thi công các dự án,
công trình giao thông, xây
dựng, thủy lợi.

Được
hoạt
động

5.3

Trung tâm thương mại, siêu
thị, cửa hàng tiện ích; chợ đầu
mối, chợ truyền thống.

Được
hoạt
động

5.4

Nhà hàng, quán ăn, quán nước

Được
hoạt
động

5.5

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ
thiết yếu (ngân hàng, kho bạc,
xăng, dầu, điện, nước...), kinh
doanh dịch vụ liên quan đến
hoạt động ngân hàng và bổ trợ

Được
hoạt
động

Điều kiện
Đảm bảo các biện pháp phòng, chống
dịch COVID-19 và theo hướng dẫn của
Sở Giao thông vận tải.
- Đảm bảo các biện pháp phòng, chống
dịch COVID-19;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ
trì, phối hợp Cảng vụ Hàng hải xây dựng
văn bản hướng dẫn.
- Đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống
dịch COVID-19 và theo hướng dẫn của Ban
Quản lý các Khu kinh tế và Khu công
nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành
phố tại Điểm 1, Điều 6, Quy định này;
- Người lao động đã được tiêm đủ liều
vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.
- Đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống
dịch COVID-19 theo Điểm 2, Điều 6,
Quy định này;
- Người lao động đã được tiêm đủ liều
vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.
- Đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống
dịch COVID-19 và theo hướng dẫn của
Sở Công Thương tại Điểm 3, Điều 6,
Quy định này;
- Người lao động/người bán đã được
tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh
COVID-19.
- Giảm còn 70% công suất và không quá
100 người cùng một thời điểm.
- Đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống
dịch COVID-19 theo Điểm 4, Điều 6,
Quy định này và theo hướng dẫn của
UBND các huyện, thị xã, thành phố.
- Người bán và nhân viên phục vụ đã
được tiêm ít nhất 01 liều vắc xin hoặc đã
khỏi bệnh COVID-19.
Chủ các cơ sở xây dựng Kế hoạch, chịu
trách nhiệm triển khai đảm bảo an toàn
tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện
pháp phòng, chống dịch COVID-19.
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TT

5.6

Hoạt động đối với các tổ
chức, cơ quan, doanh
nghiệp
doanh nghiệp(công chứng, đăng
kiểm…), bưu chính, viễn thông.

Hoạt động khai thác thủy sản
đối với người dân và tàu
thuyền (trong tỉnh).

Quy
định

Điều kiện

Được
hoạt
động

- Đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống
dịch COVID-19;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội
Biên phòng tỉnh xây dựng văn bản
hướng dẫn.

Được
hoạt
động

- Đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống
dịch COVID-19;
- Cảng vụ Hàng hải chủ trì, phối hợp Sở
Giao thông vận tải và Bộ Chỉ huy Bộ đội
Biên phòng tỉnh xây dựng văn bản
hướng dẫn.

5.7

Hoạt động vận tải hàng hóa
hàng hải.

5.8

Cơ sở kinh doanh các dịch vụ
có nguy cơ lây nhiễm cao như:
vũ trường, mát xa, karaoke,
quán bar, internet, trò chơi
điện tử, rạp chiếu phim, cắt
tóc, làm đẹp, gym, yoga, bida
và các cơ sở khác

Được
hoạt
động

Chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh
dịch vụ đảm bảo các quy định về phòng,
chống dịch và theo hướng dẫn của Sở
Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND
các huyện, thị xã, thành phố tại Điểm 5,
Điều 6, Quy định này.

5.9

Hoạt động bán hàng rong, vé
số dạo...

Được
hoạt
động

Người bán đã được tiêm ít nhất 01 liều
vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.

6

Hoạt động giáo dục, đào tạo
trực tiếp.

Được
hoạt
động

Theo văn bản hướng dẫn của Sở
Giáo dục và Đào tạo.

Hoạt động cơ quan, công sở.

Được
hoạt
động

Các cơ quan, công sở xây dựng phương
án và chịu trách nhiệm triển khai các
biện pháp đảm bảo công tác phòng,
chống dịch COVID-19.

7

9

Hoạt động đối với các tổ
chức, cơ quan, doanh
nghiệp

Quy
định

Điều kiện

Được
hoạt
động

- Xây dựng kế hoạch và triển khai các biện
pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID19 theo hướng dẫn của Sở Nội vụ;
- Người tham dự đã được tiêm ít nhất 01
liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.

9.1

Cơ sở, địa điểm nghỉ dưỡng,
khách sạn, nhà nghỉ, điểm
tham quan du lịch.

Được
hoạt
động

- Hoạt động 70% công suất;
- Xây dựng kế hoạch, triển khai các biện
pháp phòng, chống dịch COVID-19 và
theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch;
- Người quản lý, người lao động và du
khách đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc
đã khỏi bệnh COVID-19.

9.2

Bảo tàng, triển lãm, thư viện,
cơ sở, địa điểm biểu diễn văn
hóa, nghệ thuật, thể dục, thể
thao, các di tích đã xếp hạng.

Được
hoạt
động

Xây dựng, triển khai các biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19 và theo
hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch.

Hoạt động tắm biển tại bãi tắm
công cộng.

Được
hoạt
động

Đảm bảo quy định phòng, chống dịch
COVID-19 và theo hướng dẫn của
UBND các huyện, thị xã, thành phố ven
biển.

TT

8

Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng,
thờ tự.

9

Hoạt động nghỉ dưỡng, khách
sạn, nhà nghỉ, tham quan du
lịch; biểu diễn văn hóa, nghệ
thuật, thể dục, thể thao.

9.3

Điều 9. Các hoạt động trong vùng cam (cấp 3) tuân thủ các yêu cầu và
điều kiện
TT

1

Hoạt động đối với các
tổ chức, cơ quan,
doanh nghiệp

Quy định

Điều kiện

Tổ chức hoạt động tập
trung trong nhà, ngoài
trời.

Không tổ
chức/Hạn
chế, có
điều kiện

Theo hướng dẫn chuyên môn như
vắc xin, xét nghiệm của Sở Y tế; các
Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện
căn cứ vào tình hình thực tiễn để quy
định về số lượng người tham gia.

10

Hoạt động đối với các
tổ chức, cơ quan,
doanh nghiệp

Quy định

Điều kiện

Vận tải hành khách công
cộng.

Không hoạt
động/Hoạt
động hạn
chế, có
điều kiện

Đảm bảo các biện pháp phòng,
chống dịch COVID-19 và theo
hướng dẫn của Sở Giao thông vận
tải.

3

Lưu thông, vận chuyển
hàng hóa nội tỉnh hoặc
liên tỉnh.

Không hoạt
động/Hoạt
động hạn
chế, có
điều kiện

Đảm bảo các biện pháp phòng,
chống dịch COVID-19 và theo
hướng dẫn của Sở Giao thông vận
tải.

4

Hoạt động xuất nhập
cảnh, quá cảnh của
người, tàu thuyền, hàng
hóa qua các cửa khẩu,
cảng biển.

Được
hoạt động

- Đảm bảo các biện pháp phòng, chống
dịch COVID-19;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
chủ trì, phối hợp với Cảng vụ Hàng
hải Quảng Nam xây dựng văn bản
hướng dẫn.

5

Sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ.

Được
hoạt động

- Đảm bảo các yêu cầu về phòng,
chống dịch COVID-19 và theo
hướng dẫn của Ban Quản lý các Khu
kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh;
UBND các huyện, thị xã, thành phố
tại Điểm 1, Điều 6, Quy định này;
- Người lao động đã được tiêm đủ
liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh
COVID-19.

Được
hoạt động

- Đảm bảo các yêu cầu về phòng,
chống dịch COVID-19 theo Điểm 2,
Điều 6, Quy định này;
- Người lao động đã được tiêm đủ
liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh
COVID-19.

TT

2

5.1

Doanh nghiệp, cơ sở sản
xuất, kinh doanh.

5.2

Đơn vị thi công các dự
án, công trình giao thông,
xây dựng, thủy lợi.

5.3

Trung tâm thương mại,
siêu thị, cửa hàng tiện
ích; chợ đầu mối, chợ
truyền thống.

Được
hoạt động

- Đảm bảo các yêu cầu về phòng,
chống dịch COVID-19 và theo
hướng dẫn của Sở Công Thương tại
Điểm 3, Điều 6, Quy định này;
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TT

5.4

5.5

Hoạt động đối với các
tổ chức, cơ quan,
doanh nghiệp

Nhà hàng,
quán nước.

quán

ăn,

Các cơ sở kinh doanh dịch
vụ thiết yếu (ngân hàng, kho
bạc, xăng, dầu điện, nước...),
kinh doanh dịch vụ liên quan
đến hoạt động ngân hàng và
bổ trợ doanh nghiệp (công
chứng, đăng kiểm…), bưu
chính, viễn thông.

Quy định

Bán
mang về

Hoạt động
có điều
kiện

5.6

Hoạt động khai thác thủy
sản đối với người dân và
tàu thuyền (trong tỉnh).

Được
hoạt động

5.7

Hoạt động vận tải hàng
hóa hàng hải.

Được
hoạt động

5.8

Cơ sở kinh doanh các
dịch vụ có nguy cơ lây
nhiễm cao như: vũ
trường, mát xa, karaoke,
quán bar, internet, trò
chơi điện tử, rạp chiếu
phim, cắt tóc, làm đẹp,
gym, yoga, bida và các
cơ sở khác.

Không
hoạt động

Điều kiện
- Người lao động/người bán đã được
tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi
bệnh COVID-19.
- Đảm bảo các yêu cầu về phòng,
chống dịch COVID-19 và theo hướng
dẫn của UBND các huyện, thị xã,
thành phố tại Điểm 4, Điều 6, Quy
định này;
- Người bán, nhân viên phục vụ đã
được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi
bệnh COVID-19.
- Xây dựng và triển khai các biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19;
- Người lao động đã được tiêm đủ liều
vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19;
- Giảm 30% số người làm việc trực tiếp;
- Tạm dừng các hoạt động không cấp
bách; hạn chế giao dịch trực tiếp.
- Đảm bảo các yêu cầu về phòng,
chống dịch COVID-19;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ
đội Biên phòng tỉnh xây dựng văn bản
hướng dẫn;
- Thuyền viên được tiêm đủ liều vắc
xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.
- Đảm bảo các yêu cầu về phòng,
chống dịch COVID-19;
- Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam chủ
trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải
và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng
tỉnh xây dựng văn bản hướng dẫn.
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TT

Hoạt động đối với các
tổ chức, cơ quan,
doanh nghiệp

5.9

Hoạt động bán hàng
rong, vé số dạo...

6

Hoạt động giáo dục, đào
tạo trực tiếp.

7

Hoạt động
công sở.

8

Các cơ sở tôn giáo, tín
ngưỡng, thờ tự.

9

Hoạt động nghỉ dưỡng,
khách sạn, nhà nghỉ,
tham quan du lịch; biểu
diễn văn hóa, nghệ thuật,
thể dục, thể thao.

9.1

9.2

9.3

cơ

quan,

Cơ sở, địa điểm nghỉ
dưỡng, khách sạn, nhà
nghỉ, điểm tham quan du
lịch.
Bảo tàng, triển lãm, thư
viện, cơ sở, địa điểm biểu
diễn văn hóa, nghệ thuật,
thể dục, thể thao, các di
tích đã xếp hạng.
Hoạt động tắm biển tại
bãi tắm công cộng.

Quy định
Không hoạt
động/Hoạt
động có
điều kiện
Được
hoạt động

Hoạt động
có điều
kiện

Được
hoạt động

Điều kiện
Người bán đã được tiêm đủ liều vắc
xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.
Theo văn bản hướng dẫn của Sở Giáo
dục và Đào tạo
- Cơ quan, công sở xây dựng và triển
khai các biện pháp phòng, chống
dịch COVID-19;
- Cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động đã được tiêm đủ liều vắc xin
hoặc đã khỏi bệnh COVID-19;
- Giảm 30% số người làm việc trực tiếp.
- Ngừng tiếp công dân và tiếp
nhận/trả thủ tục hành chính trực tiếp.
- Thực hiện nghiêm các biện pháp
phòng, chống dịch. Không quá 20
người đối với hoạt động trong nhà,
không quá 30 người đối với hoạt
động ngoài trời;
- Người tham dự được tiêm đủ liều vắc
xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.

Hoạt động
hạn chế

- Hoạt động 50% công suất;
- Quản lý, người lao động và du
khách đã được tiêm đủ liều vắc xin
hoặc đã khỏi bệnh COVID-19;
- Xây dựng kế hoạch và triển khai
các biện pháp đảm bảo phòng, chống
dịch COVID-19 theo hướng dẫn của
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hoạt động
hạn chế

Xây dựng kế hoạch và triển khai các
biện pháp đảm bảo phòng, chống
dịch COVID-19 theo hướng dẫn của
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Không
hoạt động

13

Điều 10. Các hoạt động trong vùng đỏ (cấp 4) tuân thủ các yêu cầu và
điều kiện
TT

1

2

Hoạt động đối với các tổ
chức, cơ quan, doanh
nghiệp
Tổ chức hoạt động tập trung
trong nhà, ngoài trời.

Vận tải hành khách công
cộng.

3

Lưu thông, vận chuyển hàng
hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh.

4

Hoạt động xuất nhập cảnh,
quá cảnh của người, tàu
thuyền, hàng hóa qua các cửa
khẩu, cảng biển.

5

Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Quy định

Điều kiện

Không tổ
chức/Hạn
chế, có
điều kiện

Theo hướng dẫn chuyên môn như
vắc xin, xét nghiệm của Sở Y tế;
các Sở, Ban, ngành, UBND cấp
huyện căn cứ vào tình hình thực
tiễn để quy định về số lượng người
tham gia.

Ngừng
hoạt
động/Hoạt
động hạn
chế, có
điều kiện
Được hoạt
động/hoạt
động có
điều kiện
Được hoạt
động/hoạt
động có
điều kiện

5.1

Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất,
kinh doanh.

Được
hoạt động

5.2

Đơn vị thi công các dự án,
công trình giao thông, xây
dựng, thủy lợi.

Được
hoạt động

Thực hiện theo hướng dẫn của
Sở Giao thông vận tải.
Đảm bảo các biện pháp phòng,
chống dịch COVID-19 và theo
hướng dẫn của Sở Giao thông
vận tải.
Đảm bảo các biện pháp phòng,
chống dịch COVID-19; Bộ Chỉ
huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ
trì, phối hợp Cảng vụ Hàng hải
xây dựng văn bản hướng dẫn.
- Đảm bảo các yêu cầu về phòng,
chống dịch COVID-19 và theo
hướng dẫn của Ban Quản lý các
Khu kinh tế và Khu công nghiệp
tỉnh; UBND các huyện, thị xã,
thành phố tại Điểm 1, Điều 6,
Quy định này;
- Người lao động đã được tiêm
đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi
bệnh COVID-19.
- Đảm bảo các yêu cầu về phòng,
chống dịch COVID-19 theo
Điểm 2, Điều 6, Quy định này;
- Người lao động đã được tiêm
đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi
bệnh COVID-19.
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Trung tâm thương mại, siêu
thị, cửa hàng tiện ích; chợ đầu
mối, chợ truyền thống.

Nhà hàng, quán ăn, quán
nước.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ
thiết yếu (ngân hàng, kho bạc,
xăng, dầu, điện, nước...), kinh
doanh dịch vụ liên quan đến
hoạt động ngân hàng và bổ trợ
doanh nghiệp (công chứng,
đăng kiểm…), bưu chính, viễn
thông.

Hoạt động khai thác thủy sản
đối với người dân và tàu
thuyền (trong tỉnh).

Hoạt động vận tải hàng hóa
hàng hải.

Được
hoạt
động/Hoạt
động hạn
chế

Bán
mang về

- Đảm bảo các yêu cầu về phòng,
chống dịch COVID-19 theo
Điểm 3, Điều 6, Quy định này;
- Người lao động/người bán đã
được tiêm đủ liều vắc xin hoặc
đã khỏi bệnh COVID-19;
- Riêng chợ đầu mối, chợ truyền
thống: chỉ mua, bán hàng hóa
thiết yếu.
- Đảm bảo yêu cầu về phòng,
chống dịch COVID-19 theo
Điểm 4, Điều 6, Quy định này;
- Người bán, nhân viên phục vụ
đã được tiêm đủ liều vắc xin
hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.

Hoạt động
hạn chế

- Xây dựng và triển khai các
biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19;
- Người lao động đã được tiêm
đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi
bệnh COVID-19;
- Giảm 50% số người làm việc
trực tiếp;
- Ngừng hoạt động giao dịch
trực tiếp.

Hoạt động
hạn chế

- Thuyền viên được tiêm đủ liều
vắc xin hoặc đã khỏi bệnh
COVID-19;
- Đảm bảo các yêu cầu về phòng,
chống dịch COVID-19;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn chủ trì, phối hợp Bộ
Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
xây dựng văn bản hướng dẫn.

Được
hoạt động

- Đảm bảo các yêu cầu về phòng,
chống dịch COVID-19;
- Cảng vụ Hàng hải chủ trì, phối
hợp Sở Giao thông vận tải và Bộ
Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
xây dựng văn bản hướng dẫn.
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5.8

Cơ sở kinh doanh các dịch vụ
có nguy cơ lây nhiễm cao như:
vũ trường, karaoke, mát xa,
quán bar, internet, trò chơi
điện tử, rạp chiếu phim, cắt
tóc, làm đẹp, gym, yoga, bida
và các cơ sở khác.

Không
hoạt động

5.9

Hoạt động bán hàng rong, vé
số dạo...

Không
hoạt động

6

Hoạt động giáo dục, đào tạo
trực tiếp.

Không
hoạt động

7

Hoạt động cơ quan, công sở.

Hoạt động
hạn chế

8

Các cơ sở tôn giáo, tín
ngưỡng, thờ tự.

Không
hoạt động

9

Hoạt động nghỉ dưỡng, khách
sạn, nhà nghỉ, tham quan du
lịch; biểu diễn văn hóa, nghệ
thuật, thể dục, thể thao; hoạt
động tắm biển, hoạt động tại
nơi công cộng, công viên.

Không
hoạt động

- Xây dựng và triển khai các biện
pháp phòng, chống dịch COVID19;
- Cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động đã được tiêm đủ
liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh
COVID-19;
- Giảm 50% số người làm việc
trực tiếp;
- Ngừng tiếp công dân và tiếp nhận,
trả thủ tục hành chính trực tiếp.

Riêng các cơ sở lưu trú đã được
công nhận và đang thực hiện
công tác cách ly y tế tập trung
trong phòng, chống dịch
COVID-19 tiếp tục hoạt động.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 11. Nhiệm vụ của các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã,
thành phố
1. Sở Y tế
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các
huyện, thị xã, thành phố căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của
Chính phủ, Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế, Quy định
tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
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COVID-19” theo từng cấp độ dịch và tình hình thực tế của tỉnh khẩn trương thực
hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Chủ trì xây dựng và ban hành hướng dẫn xét nghiệm, cách ly, theo dõi y tế
người di chuyển giữa các vùng trong tỉnh, người đến từ vùng dịch, từ các địa phương
khác, người nhập cảnh, người hoàn thành cách ly tập trung được di chuyển thuận
lợi về nơi cư trú/lưu trú, làm việc để phục vụ khôi phục và phát triển sản xuất.
- Phối hợp kiểm tra các văn bản hướng dẫn quản lý hoạt động chuyên môn
thích ứng với dịch COVID-19 của các Sở, Ban, ngành, địa phương đảm bảo phù
hợp với tình hình thực tế, đúng quy định, không chồng chéo.
- Thường xuyên đánh giá, xác định và công bố cấp độ dịch để có biện pháp
y tế, hành chính phù hợp với từng cấp độ, từng địa bàn; cập nhật và công bố
chuyển đổi cấp độ dịch để áp dụng các biện pháp thích ứng an toàn, kịp thời báo
cáo thông tin về tiêm vắc xin, kết quả xét nghiệm, kết quả điều trị... lên nền tảng
dữ liệu quốc gia.
- Chủ trì, triển khai thực hiện tốt các biện pháp chuyên môn về phòng, chống
dịch COVID-19 (vắc xin, xét nghiệm...); trong đó, tiếp tục triển khai một cách khoa
học, hiệu quả để hoàn thành chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho toàn dân
trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch; thường xuyên rà soát về nhân lực, vật tư, thiết bị y
tế, cơ sở điều trị, đảm bảo các điều kiện về nguồn lực, hậu cần theo phương châm “4
tại chỗ”.
- Chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc giám sát các cơ quan, đơn vị, địa
phương, doanh nghiệp thực hiện Quy định này; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để
sẵn sàng ứng phó nhanh khi tình hình dịch bệnh thay đổi; tổng hợp những khó
khăn, vướng mắc, phát sinh để báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống
dịch bệnh COVID-19, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh
xem xét, chỉ đạo.
2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã
hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao ý
thức, tự giác tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và vận động các nguồn
lực đảm bảo an sinh xã hội và phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
3. Sở Thông tin và Truyền thông
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch COVID19 đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu công dân.
- Chủ trì, tổ chức thực hiện tuyên truyền vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người
dân sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trên các thiết bị di động để thực hiện
khai báo y tế, theo dõi sức khỏe, giảm dần việc khai báo bằng văn bản giấy.
- Hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường tuyên truyền tạo sự
đồng thuận, niềm tin xã hội, tính tự giác, tích cực của người dân trong phòng, chống
dịch bệnh COVID-19.
4. Công an tỉnh
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- Hỗ trợ các địa phương trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19 đảm bảo an ninh trật tự trên các địa bàn, nhất là các địa điểm phong tỏa;
phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh các loại tội phạm lợi dụng hoạt động trong bối
cảnh tình hình dịch bệnh và đối tượng chống đối lực lượng chức năng tham gia
phòng, chống dịch.
- Căn cứ theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và điều kiện thực tế
để phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh triển khai áp dụng
phần mềm PC-Covid, khai báo y tế điện tử… phục vụ công tác phòng, chống dịch
COVID-19 tại các chốt kiểm soát của tỉnh.
5. Các Sở, Ban, ngành: Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo
dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Giao thông vận tải,
Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam và các cơ quan,
đơn vị liên quan:
- Căn cứ nội dung, yêu cầu đối với từng ngành, lĩnh vực nêu tại Quy định này
phối hợp với Sở Y tế và các Sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng văn bản hướng
dẫn quản lý hoạt động chuyên môn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch COVID-19 theo từng cấp độ dịch trong từng lĩnh vực (sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ; khai thác thủy sản; vận tải hành khách công cộng; lưu thông, vận chuyển
hàng hóa nội tỉnh, liên tỉnh; giáo dục, đào tạo trực tiếp; văn hóa, văn nghệ, thể dục
thể thao, du lịch; sự kiện tập trung đông người; các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, thờ
tự; hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời…); có thể áp dụng linh hoạt các biện
pháp bổ sung cụ thể nhưng không trái với quy định của Trung ương, không gây ách
tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh và đi lại, sinh hoạt của Nhân dân.
- Yêu cầu trong quá trình xây dựng văn bản hướng dẫn phải quy định cụ thể về
công suất, mật độ/khoảng cách, số lượng người tham gia các hoạt động, lắp đặt hệ
thống camera (nếu cần thiết), việc tiêm vắc xin theo từng đối tượng tham gia... phù
hợp với tình hình thực tế của tỉnh và đúng hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương
đảm bảo ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ thực hiện, tránh chồng chéo. Trường hợp các
quy định, hướng dẫn của các Sở, ngành không phù hợp thì kịp thời phối hợp với Sở
Y tế và các Sở, ngành liên quan để điều chỉnh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; các
trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.
6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
- Tổ chức triển khai thực hiện quy định thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm
soát hiệu quả dịch COVID-19 theo từng cấp độ với lộ trình cụ thể, khả thi; chủ động,
sáng tạo, cảnh giác cao trong phòng, chống dịch COVID-19; phát huy vai trò hệ thống
chính trị cơ sở, nhất là nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ Giám sát và Tuyên truyền
phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong giám sát, theo dõi y tế đối với các
trường hợp đi về từ vùng dịch. Tăng cường kiểm tra, quản lý trong quá trình thực
hiện các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID19; kịp thời phát hiện những tồn tại hạn chế để giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm
quyền xem xét, giải quyết theo quy định.
- Ban hành văn bản hướng dẫn quản lý hoạt động tại địa phương thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo nhiệm vụ tại quy định này
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(Internet, trò chơi điện tử, mát xa, làm đẹp, nhà hàng, quán ăn uống giải khát, tắm
biển tại các bãi tắm công cộng và các cở sở/hoạt động khác do địa phương quản
lý) và thực hiện công tác kiểm tra theo quy định.
- Triển khai các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, tiếp cận dịch vụ y tế để
người dân yên tâm tuân thủ các quy định phòng, chống dịch; tạo điều kiện tối đa
cho người dân, doanh nghiệp trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông,
vận chuyển hàng hóa.
- Căn cứ quyết định công bố cấp độ dịch đối với từng xã, phường, thị trấn để
triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phù hợp.
- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn UBND cấp xã nắm chắc tình hình di
chuyển của người dân, nhất là đối với người ra vào địa bàn và người thực hiện cách
ly y tế tại nhà, người đang theo dõi sức khỏe tại nhà; chuẩn bị các điều kiện cần thiết
để sẵn sàng đáp ứng nhanh khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp./.

