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- UBND các huyện, thành phố. 

 
 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên cả nước; trên 

địa bàn tỉnh thời gian qua đã ghi nhận 15 ca mắc Covid-19 từ các tỉnh phía Nam 

trở về trong khu cách ly tập trung. Một số tỉnh phía Bắc như: Điện Biên, Hà 

Giang, Phú Thọ, Sơn La…đã ghi nhận các ca mắc mới Covid-19 trong cộng 

đồng, nhiều trường hợp chưa rõ nguồn lây. UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành 

chức năng đẩy nhanh tiêm vắc xin phòng Covid-19 nhằm tạo miễn dịch cộng 

đồng, đến nay toàn tỉnh đã tổ chức tiêm mũi 1 cho trên 235.000 người (đạt trên 

77% số người trên 18 tuổi); số người tiêm mũi 2 gần 43.000 người (đạt 14% số 

người trên 18 tuổi). Tuy nhiên, tại một số địa phương trong tỉnh tỷ lệ tiêm phòng 

vắc xin còn thấp, một số trường hợp không có chống chỉ định tiêm, mặc dù đã 

được tổ chức tuyên truyền, vận động nhưng không đi tiêm phòng, tiềm ẩn nguy 

cơ lây nhiễm dịch bệnh và chuyển biến nặng hơn khi nhiễm Covid-19. Để đảm 

bảo an toàn về sức khỏe cho nhân dân, từng bước phục hồi du lịch và phát triển 

kinh tế - xã hội. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch trong hoạt động cộng đồng tập trung đông người như sau: 

1. Quy định điều kiện đối với người tham gia các hoạt động cộng đồng, 

nơi tập trung đông người (cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao; 

một số hoạt động du lịch, văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao;…) ở những địa 

phương thuộc vùng cấp 1, cấp 2: Ngoài các điều kiện quy định tại Văn bản số 

3375/UBND-VX ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh phải đáp ứng điều kiện bắt 

buộc tiêm tối thiểu 1 mũi vắc xin phòng Covid-19 (trừ trường hợp người dưới 

18 tuổi và các trường hợp có giấy xác nhận chống chỉ định tiêm chủng của cơ 

quan y tế).  

2. Đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo: 

- Cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, các điểm nhóm tôn giáo trên địa bàn cấp xã 

thuộc vùng cấp 1: Được sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo tập trung không quá 30 

người trong cùng một thời điểm với điều kiện người tham dự bắt buộc phải đảm 

bảo tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin (đã qua 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19. 

- Cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, các điểm nhóm tôn giáo trên địa bàn cấp xã 
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thuộc vùng cấp 2: Được sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo tập trung không quá 20 

người trong cùng một thời điểm với điều kiện người tham dự bắt buộc phải đảm 

bảo tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin (đã qua 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19. 

- Cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, các điểm nhóm tôn giáo trên địa bàn cấp xã 

thuộc vùng cấp 3: Được sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo tập trung không quá 10 

người trong cùng một thời điểm với điều kiện người tham dự bắt buộc phải đảm 

bảo tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19. 

- Cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, các điểm nhóm tôn giáo trên địa bàn cấp xã 

thuộc vùng cấp 4: Tạm dừng mọi hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.  

(Trường hợp số người tham gia sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo trên 18 

tuổi đạt tỷ lệ tiêm phòng vắc xin Covid-19 đủ liều trên 50%, UBND tỉnh sẽ điều 

chỉnh tăng số lượng người tham gia hoạt động để đảm bảo an toàn về sức khỏe 

cho nhân dân và phù hợp với diễn biến tình hình dịch). 

3. Giao lực lượng công an phối hợp với các lực lượng chức năng và chính 

quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ các hoạt động 

tập trung đông người; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. 

4. Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Văn bản này hoặc 

điều kiện quy định cùng cấp độ dịch thấp hơn thì tiếp tục thực hiện theo nội 

dung quy định tại Văn bản số 3375/UBND-VX ngày 19/10/2021 của UBND 

tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.   

Căn cứ nội dung Văn bản này, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (để b/c) 

- Thành viên BCĐ Covid-19 tỉnh; 

- UBND tỉnh: U; 

- Hiệp hội DN tỉnh; 

- VPUBND: V, C, CB, HC; 

- Lưu: VT, VX1.. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Tống Thanh Hải 
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