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Kính gửi: - Trưởng Công an thành phố;  

- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố;  

- Trưởng Phòng Y tế thành phố; 

- Thủ trưởng Phòng, ban, ngành, đoàn thể của thành 

phố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn;  

- Chủ tịch UBND các phường, xã. 
 

 

Thực hiện Công văn số 197/ UBND-VP6 ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh về 

việc tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong điều kiện bình thường mới, để 

tiếp tục thực hiện các biện pháp thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả 

với dịch COVID-19 trong thời gian tới, UBND thành phố thống nhất triển khai 

thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung sau:  

 1. Thống nhất chủ trương: Cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, 

vui chơi giải trí: karaoke, xông hơi, massage, game online, trò chơi điện tử, bi-a, 

hàng quán bán tại các địa điểm công cộng được hoạt động trở lại khi xã, phường 

nơi cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ có cấp độ dịch từ cấp độ 1 đến cấp độ 3 

(theo công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch của Sở Y tế).  

- Thời gian áp dụng từ ngày 30/3/2022.  

- Công suất phục vụ của các cơ sở kinh doanh dịch vụ đối với từng cấp độ 

dịch trên địa bàn hoạt động như sau:  

+ Địa bàn có dịch cấp độ 1: Hoạt động bình thường.  

+ Địa bàn có dịch cấp độ 2: Hoạt động không quá 50% công suất cung cấp 

dịch vụ phục vụ khách của cơ sở.  

+ Địa bàn có dịch cấp độ 3: Hoạt động không quá 30% công suất cung cấp 

dịch vụ phục vụ khách của cơ sở.  

+ Địa bàn có dịch cấp độ 4: Dừng tổ chức tất cả hoạt động kinh doanh dịch 

vụ nêu trên. 

2. Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, vui chơi giải trí: karaoke, xông 

hơi, massage, game online, trò chơi điện tử, bi-a, hàng quán bán tại các địa điểm 

công cộng ở các xã, phường có cấp độ dịch từ cấp độ 1 đến cấp độ 3 phải thực hiện 

các yêu cầu sau:  

- Chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch 

COVID-19 tại cơ sở và phối hợp với các cơ quan y tế, UBND các phường, xã triển 

khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.  



- Những người làm việc tại cơ sở (bao gồm: chủ cơ sở, người quản lý và 

nhân viên phục vụ tại cơ sở) thực hiện việc tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 

theo quy định hiện hành của Bộ Y tế; định kỳ thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 

bằng phương pháp Realtime RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên 

(khuyến cáo với tần suất 07-10 ngày/lần); thực hiện cách ly và xét nghiệm ngay 

khi phát hiện người làm việc tại cơ sở có triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19.  

- Thực hiện sát khuẩn, vệ sinh, lau chùi bề mặt tiếp xúc như tay vịn cầu 

thang, thang máy, sàn nhà, tay nắm cửa, bàn, ghế… để phòng chống lây nhiễm 

dịch Covid-19 tại khu vực cung cấp dịch vụ ngay sau mỗi đợt phục vụ khách.  

- Tại khu vực cửa ra vào của địa điểm kinh doanh dịch vụ, trang bị đầy đủ 

dung dịch rửa tay, sát khuẩn tay nhanh tại các vị trí cần thiết và bố trí nhân viên để 

yêu cầu và hướng dẫn khách sử dụng dịch vụ thực hiện các quy định về phòng 

chống dịch Covid-19 như: đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, khai báo y tế hoặc quét 

mã QR Code để quản lý, kiểm soát người ra vào cơ sở.  

- Toàn bộ những người làm việc tại cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện khai 

báo y tế hằng ngày khi đến làm việc.  

- Duy trì thực hiện, nhắc nhở, yêu cầu những người sử dụng dịch vụ phải 

thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch theo quy định hiện hành.  

- Không để những người làm việc tại cơ sở dịch vụ và khách đến sử dụng 

dịch vụ khi có các triệu chứng nghi ngờ hoặc đang mắc Covid-19. Không cung cấp 

dịch vụ cho khách đến từ vùng dịch cấp độ 4 theo thông báo của Sở Y tế.  

- Thực hiện khai báo với Trạm Y tế xã, phường ngay khi phát hiện người 

mắc Covid-19, phối hợp triển khai các biện pháp xét nghiệm, cách ly, điều trị theo 

yêu cầu.  

- Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ phải thông báo bằng văn bản về công suất cung 

cấp dịch vụ phục vụ khách của cơ sở, cam kết bằng văn bản việc chấp hành các quy 

định phòng, chống dịch Covid-19 và các nội dung quy định tại văn bản này với 

UBND xã, phường nơi cơ sở hoạt động trước khi tổ chức hoạt động kinh doanh.  

- Điều chỉnh công suất phục vụ của cơ sở kinh doanh dịch vụ phù hợp với 

từng cấp độ dịch trên địa bàn hoạt động (theo công bố kết quả đánh giá cấp độ 

dịch của Sở Y tế).  

3. Phòng Y tế thành phố 

Phối hợp với các cơ quan, đơn  vị có liên quan hướng dẫn, hỗ trợ các 

phường, xã thực hiện công tác phòng, chống dịch tại cơ sở kinh doanh dịch vụ và 

xử lý khi có dịch bệnh xảy ra; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

Theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với UBND các phường, 

xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cơ sở 

kinh doanh dịch vụ trong phạm vi quản lý.  



5. Công an thành phố 

Chỉ đạo công an các phường, xã tham mưu UBND phường, xã tổ chức triển 

khai thực hiện; đồng thời chỉ đạo tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm đối 

với các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch. 

6. UBND các phường, xã 

- Theo thẩm quyền và cấp độ dịch của các xã, phường quyết định dừng hoạt 

động hoặc cho phép hoạt động trở lại các cơ sở kinh doanh dịch vụ theo quy tắc 

nêu tại mục 1 văn bản này.  

- Yêu cầu các cơ sở ký cam kết, báo cáo công suất cung cấp dịch vụ phục vụ 

khách của cơ sở trước khi hoạt động. Kiểm tra việc chấp hành các điều kiện hoạt 

động của cơ sở kinh doanh dịch vụ tại văn bản này.  

- Chỉ đạo lực lượng chức năng có liên quan thường xuyên hướng dẫn, kiểm 

tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm theo quy định.  

7. Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách 

nhiệm phối hợp với Phòng Y tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Công an thành phố, 

UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện văn 

bản này. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các 

đơn vị kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý báo cáo UBND thành phố (qua 

Phòng Y tế) để xem xét, chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận:         

- Như trên; 

- Sở Y tế;                          (để b/c) 

- Thường trực Thành ủy;   

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

- Lưu: VT, YT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
Hoàng Mạnh Hùng 
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