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UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LAI CHÂU 

 
Số:          /UBND-VX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                    

                 Lai Châu, ngày       tháng 6 năm 2021 
V/v thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19   

trong tình hình mới 

                      

Thực hiện Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ 

đạo Quốc gia về việc ban hành "Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện 

pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch". Trên cơ sở phân tích đánh 

giá mức độ nguy cơ và đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 165/TTr-SYT ngày 

19/6/2021. Để thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

trong tình hình mới, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép, Chủ tịch UBND tỉnh yêu 

cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh quán 

triệt và triển khai thực hiện nghiêm một số nội dung sau:  

1. Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ: Khu vui chơi, giải trí, phòng tập gym, 

yoga, thẩm mỹ, spa, bi-a, nhà hàng, quán ăn, quán giải khát được hoạt động trở 

lại trong điều kiện bình thường mới từ 0 giờ ngày 22/6/2021 nhưng phải đảm 

bảo thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và các biện pháp an toàn, phòng chống dịch 

của Bộ Y tế; chịu sự quản lý, giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương và 

các lực lượng chức năng. 

2. Các hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu: Vũ 

trường, karaoke, quán bar, xông hơi, mát xa, rạp chiếu phim, điểm cung cấp dịch 

vụ trò chơi điện tử, điểm cung cấp dịch vụ internet cũng sẽ được hoạt động trở 

lại từ 0 giờ ngày 24/6/2021 đối với các địa bàn ở mức độ “Bình thường mới” 

theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc 

gia. Trường hợp mức độ nguy cơ có sự thay đổi thì việc tạm dừng loại hình dịch 

vụ nào tại điểm này do Chủ tịch UBND huyện quyết định sau khi có ý kiến của 

Sở Y tế. 

3. Hạn chế các hoạt động tập trung đông người. Đối với các sự kiện bắt 

buộc phải tổ chức thì các cơ quan, đơn vị tổ chức phải đảm bảo thực hiện đầy đủ 

các quy định của cơ quan y tế trên địa bàn. 

4. Phục hồi các hoạt động du lịch, điểm du lịch nội địa tỉnh để thúc đẩy 

phát triển kinh tế nhưng phải đảm bảo các điều kiện và biện pháp an toàn phòng, 

chống Covid-19.  

 

Kính gửi:  

 

 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,  

  các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố.  
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5. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các huyện, thành phố hoàn thành đánh giá 

mức độ nguy cơ theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban 

Chỉ đạo Quốc gia trước 0 giờ ngày 24/6/2021 để áp dụng các biện pháp trong 

phòng, chống dịch Covid-19. Trường hợp có sự thay đổi mức độ đánh giá thì kịp 

thời tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. 

6. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công việc và các hoạt động phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19.  

7. Giao các sở, ngành chức năng, UBND cấp huyện, cấp xã theo nhiệm vụ, 

quyền hạn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá 

nhân vi phạm; không cho phép các tổ chức, cá nhân tổ chức các hoạt động không 

đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế. 

8. Hoạt động không tụ tập đông người tại Thông báo 62/TB-UBND ngày 

20/5/2021 và các nội dung tương ứng tại Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 

21/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh được thay thế bởi nội dung Công văn này. 

Trường hợp các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn phân loại, đánh giá 

nguy cơ mà giải pháp bắt buộc cao hơn nội dung Văn bản này thì áp dụng theo 

quy định tại Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia. 

Căn cứ nội dung Văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, 

ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai, thực 

hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (B/c) 

- UBND tỉnh: U; 

- Hiệp hội DN tỉnh; 

- VPUBND tỉnh: V, C, CB, HC; 

- Lưu: VT, VX1. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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