ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:1672 /UBND-NCTH

Hậu Giang, ngày 09

tháng 9

năm 2021

V/v mở rộng, bổ sung một số một
số biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19 trong tình hình mới đối
với địa bàn thành phố Vị Thanh

Kính gửi:
- Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành,
đoàn thể tỉnh;
- Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố.
Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang hiện tại đã
được kiểm soát tốt. Toàn tỉnh đã có 70/75 xã được đánh giá đạt mức “bình thường
mới”, từ ngày 31 tháng 8 năm 2021 đến nay tỉnh chưa ghi nhận ca mắc mới trong
cộng đồng, các địa phương đã quyết liệt triển khai các biện pháp bảo vệ và mở
rộng vùng xanh, bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định.
Xét đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh tại Tờ trình số
241/TTr-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2021 về việc công nhận thành phố Vị Thanh
đạt mức độ bình thường mới. Nhằm đảm bảo mục tiêu vừa chống dịch, bảo vệ sức
khỏe Nhân dân, vừa phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nới lỏng
thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố
Vị Thanh, cụ thể như sau:
1. Thống nhất cho thành phố Vị Thanh được phép thông chốt liên các xã,
phường, không lập các chốt kiểm soát trong phạm vi các xã, phường; cần tăng
cường các chốt kiểm soát ra, vào thành phố Vị Thanh; sắp xếp, bố trí lại các chốt
kiểm soát, tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát các tuyến đường bộ, đường
thủy (kể cả đường mòn, lối mở) để kiểm soát chặt người và phương tiện ra, vào
thành phố, đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về an toàn phòng, chống dịch.
2. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch như sau:
a) Tiếp tục thực hiện quy định người dân không ra đường kể từ 20 giờ
00 phút ngày hôm trước đến 04 giờ 00 phút ngày hôm sau, trừ trường hợp: cấp
cứu, các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch, lực lượng phòng chống thiên
tai, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài, lực lượng phát hành
thư, báo, lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị, bộ phận xử lý sự cố về:
điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật, các phương tiện vận chuyển
hàng hoá thiết yếu, phương tiện đưa đón lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng,
chống dịch, các phương tiện đưa đón công nhân tại các doanh nghiệp đang thực
hiện "1 cung đường - 2 điểm đến", phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản
xuất, hàng hoá xuất nhập khẩu, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, gas.
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b) Tiếp tục thực hiện quy định khung giờ đi chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi
hàng ngày (buổi sáng: từ 04 giờ đến 09 giờ, buổi chiều: từ 15 giờ đến trước 20
giờ); đồng thời, thực hiện việc phát phiếu đi chợ cho người dân (người dân ở đâu
phát phiếu đi chợ ở đó) trên địa bàn các phường, xã (số lần đi chợ tối đa 15
lần/tháng).
c) Các hoạt động được mở trở lại nhưng phải thực hiện nghiêm thông điệp
“5K” của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung Khai báo y tế), cụ thể:
- Các quán ăn được phép hoạt động nhưng hạn chế về quy mô: thực hiện
mỗi bàn không quá 04 người, khoảng cách mỗi bàn tối thiểu 2m; không được tập
trung trên 20 người tại cùng một thời điểm; không được kinh doanh phục vụ tại
chỗ đối với các loại thức uống có cồn.
- Các nhà hàng, khách sạn được phép hoạt động nhưng không được tập trung
trên 30 người tại cùng một thời điểm; không được kinh doanh phục vụ tại chỗ đối
với các loại thức uống có cồn.
- Các cơ sở hoạt động kinh doanh, mua bán các mặt hàng phục vụ học sinh
chuẩn bị năm học mới: nhà sách, văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, cửa hàng
bán giày dép, quần áo, đồng phục cho học sinh; cửa hàng vật liệu xây dựng, điện,
nước. Các hoạt động dịch vụ phục vụ người dân: sửa xe, cắt tóc, uốn tóc.
- Các hoạt động thể dục, thể thao ngoài nơi công cộng không quá 20 người.
- Các nhà máy, xí nghiệp, công trình xây dựng, cơ sở sản xuất: tổ chức hoạt
động trong điều kiện bình thường mới; phải có kế hoạch kinh doanh, phương án thi
công, phương án phòng, chống dịch được cấp thẩm quyền phê duyệt. Riêng các
công trình xây dựng nhà ở của người dân được hoạt động nhưng đảm bảo không
tập trung trên 20 người; chỉ sử dụng lao động, công nhân tại địa bàn đến làm việc,
đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch. Đối với lao động trong địa bàn
thành phố được đi lại bình thường.
- Không tập trung trên 20 người tại một địa điểm ở nơi công cộng và ngoài
phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp, công trình xây dựng,
cơ sở sản xuất, kinh doanh được phép hoạt động.
- Cho phép taxi hoạt động bình thường trong nội ô thành phố.
- Người dân hạn chế ra đường khi không thật sự cần thiết.
3. Các hoạt động khác tiếp tục dừng cho đến khi có thông báo mới.
Thời gian thực hiện kể từ 14 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 9 năm 2021 đến khi
có văn bản chỉ đạo tiếp theo.
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Yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch
UBND thành phố Vị Thanh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, tích cực vận
động toàn dân, doanh nghiệp hưởng ứng và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng,
chống dịch của Tỉnh./.
Nơi nhận:

- TT: TU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- Như trên;
- Các thành viên BCĐ tỉnh;
- Cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Cơ quan Báo, Đài;
- Lưu: VT.NCTH.LHT.

CHỦ TỊCH

Đồng Văn Thanh

